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ஏறக் ைறயப்	பத் 	ஆண் க க் ன்	“காலந்	ேதா ம்	ெபண்”	என்ற	தைலப்பில்
சில	கட் ைரகைள	எதிேனன்.	அ ேவ	 லாக	ெவளியிடப்பட்ட ம்
வாசகர்களிைடேய ம்	ஆய்வாளரிைடேய ம்	நல்ல	வரேவற்ைபப்	ெபற்ற .
ெதாடர்ந் 	'காலந்ேதா ம்	ெபண்ைம'என்ற	ஒ 	 ைல ம்	எ திேனன்.	இப்ேபா
இ 	 ன்றாவ 	 ல்.	

ெபண்ணின்	ச தாய	வரலா 	கணிக்கப்பட் க்கவில்ைல	என்றால்	தவறில்ைல.
காலம்	காலமாக	மனித லம்	என்றால்	அ 	ஆைணச்	சார்ந்ததாகேவ
கணிக்கப்பட் க்கிற .	நீதி	 ல்க ம்,	வாழ்வியல்	ேகாட்பா க ம்	ஒ
ெபண்ைண	மனிதப்பிறவி	என் 	ஒப்பி	அவைள ம்	 ன்னி த்திேய
ெசால்லப்பட் க்கவில்ைல.	
ஆ க் 	மகிழ்ச்சி ம்	நல ம்	தர ம்,	வாரிைசப்	ெபற் 	வாழ	ைவக்க ேம
அவைள	இைறவன்	பைடத்	தி க்கிறான்	என்ற	க த்ைதேய	காலம்	காலமாக
எல்லாச்	சமயங்க ம்	மக்கைள	ெநறிப்ப த்தி	வந்தி க்கின்றன.	

இந்நாள்,	இ பத்ெதான்றாம்	 ற்றாண்ைட	நாம்	எட் க்	ெகாண் க் ம்
த ணத்தில்,	ெபண்	தன்	இ ப் க்காக ம்	உயிர்	வாழ்வதற்காக ம்
க ப்ைபயிேலேய	ேபாராட	ேவண் ய	நிைலக் த்	தள்ளப்பட் க்கிறாள்.	இ
உண்ைம.	ஏன்	இப்ப ?	

ஆண்-ெபண்	இ வ ேம	இவ் ல க் 	இன்றியைம	யாதவர்கள்.	ஒ வரின்றி
மற்றவர்	தனித் 	வாழ	 யா .	அவ்வாறி க்ைகயில்	ெபண் க்
மனிதப்பிறவிக் ரிய	மதிப் க்கேள	ஏன்	அளிக்கப்பட் க்கவில்ைல?	மண்,	ெபான்
ேபால்,	ெபண் ம்	அவ க் 	ஒ 	சாதனம்.	உைழப் ச்	சாதனம்;	வாரி 	த ம்
சாதனம்.	எட் ம்	அறிவினில்	ஆற்றலில்	ஆ க்கிங்ேக	இைளத்தவர்களில்ைல
என் 	நி பணமான	பின்ன ம்	அவள்	ெவ ம்	சாதனமாகேவ
கழிக்கப்ப வதற் ம்.	அழிக்கப்ப வதற் ம்	உரியவளாகேவ	இ க்கிறாேள?	இ
ஒ 	த மமாகேவ	பாலிக்கப்பட	கைதகள்,	 ராணங்கள்,	காவியங்கள்	எல்லாம்,
எல்லாம்...ஏன்?	

இந்தக்	ேகள்விகேள	நான்	'காலந்ேதா ம்	ெபண்'	என்ற	 க்கான	கட் ைரகைள
எ வதற் க்	காரணமாக	இ ந்தன.	ெதாடர்ந் 	இன் ம்		சிறி 	 ர்ைமயாக
ஆழ்ந்த	உணர் டன்	சில	கட் ைரகைள	ேம ம்	எ தத்	 ணிந்தி க்கிேறன்.	

மனித லம்	தாயில்லாமல்	ேதான் வதற்கில்ைல.	உண்ைமயில்	அவேள	 தற்



சக்தி.	அவளின்	அம்சேம	அவன்	என்றா ம்	தவறில்ைல.	இந்நாள்,	உயிரியல்
ெதாழில்	 ட்பவல்லார்,	தம்	வளர்ந் வ ம்	ஆய்வின்	பயனாக	மனிதர்	ேதான்றிய
ெதான்ைமக்	காலத்ைத	அவர்கள்	உயிர க்கைளக்	கண்டறிவதன்	 லம்
கணக்கிடலாம்	என் 	 கின்றனர்.	அப்ப க்	 ைகயில்,	எங்ேக:	மத்திய
ஆப்பிரிக்கப்	பழங் ப்	ெபண்ணிடேம	அந்தத்	ெதான்ைமையக்	 றிப்பாக்கலாம்
என் 	ஊகிக்கப்ப கிற .	'ெசல்'	என்ற	உயிர்த்தி ,	க 	உற்பத்திக் ப்	ெபண்ணிடம்
இ ந்ேத	ெபறப்ப கிற .	ஆணின்	விந்த வில்	'ெசல்'	என்ற	உயிர்த்தி
கிைடயா .	சிைன ட்ைட,	இரண்டாக	நாலாகப்	பிரிந் 	பிரிந் 	க வா ம்
விந்ைத	 றப்ப கிற .	ெபண்ணின்	 ப் ;	மாதாந்திரக்	 தி	ெவளிப்பா
எல்லாேம	விந்ைத	நிகழ் களாகக்	க தப்ப ம்ப 	ஆய் த்	தகவல்கள்
ெவளியாகின்றன.	க ப்ைபைய,	எந்த	நச் ம்,	அ த்த ம்	தாக்கியிராத	 ய்ைம
நிைலக் க்	ெகாண் 	வ வதற்ேக,	 தி	ெவளிப்பா 	நிகழ்கிற .	அதில்	நச் க்
ெகால்லிக் ரிய	தன்ைம	இ க்கிறெதன் 	அண்ைமயில்	ெவளிவந்த	ஆய் த்
தகவல்	ெதரிவிக்கிற .	

இத்தைகய	அற் தத்	தாய்க் ரிய	ஆற்றல்கைள	இயற்ைக	அவ க்
அளித்தி க்கிற .	அவள்	 தல்வியாகேவ	திகழ்ந்தாள்:	ேபாற்றப்பட்டாள்.	'சக்தி-
சக்தி-அவள்	ஆ ம்	 த் :	அண்டசராசரங்கள்	கதி	தவறாமல்	 ழல்கிற '	என்ற
தாய்	வழிபாட் ல்	மக்கள்	ஈ பட் ந்த ம்	இல்லாமலில்ைல.	

ஆனால்	காலப்ேபாக்கில்	வாழ் ச்	சாதனங்கள்	ெப கிய	பிற ,	ஆண்	அவைள
ற்றி மாக	அ ைம	ெகாண்டான்.	தாய்	 தல்வி	அல்ல;	தந்ைததான்...	என்ற

க த்ைத	நிைல	நி த்த	எத்தைன	கைதகள்,	 ராணங்கள்:	காவியங்கள்!
பைடப் க்	கட ளாகிய	ஆண்,	தாேன	இரண்டாகப்	பிரிந் 	ஆ ம்	ெபண் மாகி
தல்	ெபண்ைணப்	பைடத்தான்	என் ம்,	ெபண்ணின்	க ப்ைப

ேதைவயில்லாமேல,	ஆண்	கட ளின்	உந்திக்கமலத்தில்	பைடப் க்கட ள்
ேதாற்றினார்.	அல்ல 	ெநற்றிக்கண்	 டரிலி ந் 	பிள்ைளகள்	பிறந்தனர்
என்ெறல்லாம்	பல	கற்பைனகளில்	ஆண்	கட ள்கள்,	ேமலாண்ைமைய	நிைல	நாட்
வ கின்றனர்.	இ 	ஏேதா,	மனங்கவர்	கற்பைனகள்,	 வாரசியங்கள்	என் 	 ந்
விடவில்ைல.	ெபண்,	இன் 	தன்	ெசாந்தப்	ெபண்		 ழந்ைதைய	ெவ த் 	அதற்
நஞ் ட் க்	ெகால்வதின்	 லம்	தன்ைனேய	சிைதத் க்	ெகாள் ம்	ெகா ைம
இன் 	இயல்பாக	நிகழ்கிற .	இந்த	நிைலயில்,	நம்	 ராணங்கள்,	கைதகள்,
காவியங்கள்,	அவற்றில்	மைற கமாகக்	 றப்பட் க் ம்	அறி க் ப்
ெபா ந்தாத	தகவல்கள்,	விவரங்கள்	ஆகியவற்ைற	ம பரிசீலைனக் 	உட்ப த்த
ேவண் ம்	என்ற	சிந்தைன	எ கிற .	அத்தைகய	ஒ 	 ண் தலின்	விைளேவ
இந் ல்.	இதில்	கட் ைரகைளத்	தவிர,	நாம்	வா ம்	காலத்தில்	வாழ்ந் 	மைறந்த
இ 	அ ர்வமான	அரிய	ெபண்மணிகைளப்	பற்றிய	சி 	ெசாற்சித்திரங்கைள ம்
உங்கள்	 ன்	ைவக்கிேறன்.	



யாைர ம்	 ைற	 றேவா,	அல்ல 	வ த்தேவா	இந்த	எ த் க்கைள	நான்
நிச்சயமாக	உ வாக்கவில்ைல.	ெபண்	என்ற	ேநாக்கில்	கனிந் வ ம்
ஆதங்கத்தின்	உந் தலில்	இப்ப ம்	பார்க்க	ேவண் ம்	என் 	இந் ைல
உ வாக்கி ள்ேளன்.	இந்த	 ைலக்	ெகாண் வ ம்	தாகம்	தி .	அகிலன்
கண்ணன்,	தி மதி	மீனா	இ வ க் ம்	என்	ெநஞ்சார்ந்த	நன்றி.	வாசகர்	இைத
எப்ேபா ம்	ேபால்	ஏற் 	ஆதரிக்க	ேவண் கிேறன்.	

-ராஜம்	கி ஷ்ணன்	
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இ பதாம்	 ற்றாண் ன்	இ தி	ஆண் கள்	ஓ க்	ெகாண் க்கின்றன.	மனித
ச தாயம்	எப்ேபா ,	ச தாயம்	என்ற	நாகரிகம்	காண	மலர்ந்த ?	ஆ ம்
ெபண் ம்	எப்ப 	வாழ்ந்தார்கள்?	

இைறவன்	 தலில்	ஆைணேய	பைடத்தான்.	பின்னர்	அவ க் 	அடங்கிய
ைணயாக,	அவனிலி ந் 	ஒ 	ப திைய	ைவத்ேத	ெபண்ைணப்	பைடத்தான்,

என்ற	வைகயில்,	சமயங்கள்	சார்ந் 	பல	க த் க்கள்	கற்பிக்கப்	பட் க்கின்றன.
என்றா ம்,	ஆதிமனிதர்	வரலா ,	ெபண்ைண	அப்ப 	ஒ 	 ைணப்	பிறவியாக
இனம்	காட்ட	வில்ைல	என்பேத	சரியா ம்.	
வரலாற் க் 	 ந்ைதய	காலத்தில்,	மனிதர்	விலங் கைளப்	ேபான்ேற
வாழ்ந்தி க்கிறார்கள்.	நிலத்தில்	ெகா ய	விலங் க க் 	அஞ்சி,	 ரங் கைளப்
ேபால்	மரக்	கிைளகளில்	தங்கி ம்,	 	இனம்	ெப க்கி ம்	வாழ்ந்தார்கள்.
தைரக் 	இறங்கி,	நிமிர்ந் ,	இரண் 	ைககைளப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்ளத்
ெதாடங்கிய ம்,	பின்னர்	ெந ப்பின்	பயன்கைளக்	கண் 	ெகாண்ட ம்	மனித
வாழ்க்ைகயின்	அற் தமான	தி ப்பங்களா ம்.	
வாழ்வில்	அச்சம்	நீங்கிய ;	ந க் ம்	 ளிரில்	இ ந் 	மீட் 	ெவம்ைமயாகிய
இன்பம்	இைசந்த .	சைமத்த	ஊன்	 ைவயாக	இ ந்த .	எளிதில்
சீரணமாயிற் .	

தீயின்	ஆற்றைல	உணர்ந்த	ஆதிமனிதரின்	அறி க்	கண்கள்	 த்ெதாளி டன்
வாழ்க்ைகயில்	 ன்ேனற்றம்	காணலாயிற் .	

அறி ம்	சிந்தைன ம்	ைகத்திற ம்	ெசால்லாற்றைல	மலரச்	ெசய்தன.	ெவ ம்
இயல் க்க	உணர்வினால்	மரக்	கிைளகளில்	 	இனம்	ெப க்கிய	மக்கள்,	அந்த
ஆற்றைல,	மனித	வாழ்வின்	தைலயாய	ேபறாக	இனம்	கண்டனர்.	 ட க்கான
விைழ ம்,	கட ம்,	அதன்	பயனான	மகப்ேப ம்	 திய	பரிமாணங்கைளப்	ெபற்றன.	

க்ேவதம்	 தல்	மண்டலத்தில்	அதிதிையப்	ேபாற்றிப்	 க ம்	பாடல்கள்	இடம்
ெபற்றி க்கின்றன.	வா ம்,	வளிமண்டல ம்	உலகங்க ம்,	உயிர்க ம்
இவளிலி ந்ேத	ேதான்றின	என் 	பைடப் க்க க்ெகல்லாம்	 லதாரமாகத்
தாய்ச்சக்தி	ேபாற்றப்பட் க்கிறாள்.	

அதிதி	வான்;	அதிதி	வளிமண்டலம்;	அதிதி	தாய்;	தந்ைத;	மகன்;	அதிதிேய
கட ளர்	(விச்ேவ	ேதவா:)	அதிதிேய	ஐந்ெதாழில்	 ரிேவார்	(பஞ்ச	ஜனா:)	அதிதிேய
பிறந்த,	பிறக்கப்ேபா ம்	உயிர்கள்...	( க்1-14-5)	



இைறவேன	ெபண்ணாக ம்	ஆகி,	இ களிலி ந் ம்	 தல்	பிரைஜையப்
பிறப்பித்தான்	என் ம்,	தி மாலின்	உந்திக்கமலத்திலி ந் 	பைடப் க்கட ள்-
(ஆண்)	பிறந்தார்	என் ம்	 க்கண்ணனின்	ெநற்றிக்கண்ணில்	ெதறிந்த
ெபாறிகளில்	இ ந் 	 மரக்கட ள்	ேதான்றினார்	என் ம்	ெபண்ணின்	க ப்ைபச்
ெசயல்பாட்ைட ம்	தாய்த்	தன்ைமைய ம்	ம க் ம்	கற்பிதங்கள்	இந்நாட்களில்
ெதய்வம்	சார்ந் 	நிைலப்ப த்தப்பட் க்கின்றன.	

ஆனால்	 க்ேவதம்	காட் ம்	இப்பாடல்,	தாயாண்ைமயின்	 ப்பிரதிபலிப்பாகேவ
திகழ்கிற .	

ெபண்	‘தாய்’	என் 	அறியப்ெபற்றாள்.	‘ஜனி’	உயிைரப்	பிறப்பிப்பவள்	என்ற
மாண் ைடயவளானாள்.	இவள்	பிறப்பித்த	உயிர்கள்	‘ஜனம்’	என்
அறியப்படலாயினர்.	‘ஜனம்’	என்ற	 வின்	தைலவியாக	தாய்	விளங்கினாள்.
இவள்	ேபராற்றல்	மி ந்தவள்.	இவள்	தைலைமயில்	மக்கள்	ேவட்ைடக் ச்
ெசன்றனர்.	காட் த்	தீையக்	 ைகக் ள்	பா காக்கக்	கற் க்	ெகாண்டார்கள்.
இைறச்சிைய	உணவாகக்	ெகாண்டபின்	விலங் த்	ேதாைலப்	பதமாக்கித்	ைதத்
ஆைடயாக்கினார்கள்.	மண்பாண்டம்	ெசய் 	பய்ன்	ப த்தத்ெதரிந்
ெகாண்டார்கள்.	மக்க க் 	ேநாயினால்	 ன்பம்	வ ந் ற்றேபா ,	பச்சிைல
லிைகத்திறன்	கண்டார்கள்.	 வில்	இவேள	மக்கைளப்	ெப ம்	ஆற்றைலப்

ெபற்றி ந்த	காரணத்தினால்,	ஆண்	தைலைமத்	த திக் 	உரியவனாக
வரவில்ைல.	 க்கள்	ெபண்களால்	தாய்த்தைலவிகளாேலேய	அறியப்பட்டனர்.
தாய்-மக்கள்	இந்த	உற கைளத்	தவிர	ேவ 	உற கள்	இந்தக்	 க்	காலத்தில்
ேதான்றியி க்கவில்ைல	எனலாம்.	
இந்தக்	 க்கேள,	தாயாண்ைமச்	ச தாயமாக	வளர்ச்சி	கண்டன.	

வலிைமயினால்	தன்	நாயகத்	தன்ைமைய	நிைலநி த்திக்	ெகாண்ட,	ஆண்
தைலைமக் க்க ம்	இேத	ேபால்	இேத	காலத்தில்	உ வாயின.	கானகங்களில்
ரங் கள்	தன்	வலிைமயினால்	பல	ெபண்கைளச்	ேசர்ந் 	இனம்	ெப க்கி,

நாயகப்பதவிக் 	வ வைதக்	கண்ட	மனிதன்	அேத	வழிையப்	பின்பற்றினான்.
எவன்	தன்	வலிைமயினால்	பல	ெபண்கைளத்	தனக் 	உரிைமயாக்கிக்
ெகாள்கிறாேனா	அவேன	தைலவன்	என் 	 த்	தைலைமக் 	உரியவனானான்.
இந்தக்	 வில்,	ஆண்,	விலங் கைள	உயி டன்	பி த் ப்	பழக் 	வதனால்
ஏற்ப ம்	பயன்கைள ம்	கண்டான்.	உண க் 	அன்றாடம்	அைலயேவண்டாம்.	பால்,
தயிர்,	ெவண்ெணய்	என்ற	உண ப்	ெபா ட்கள்	கிைடத்தன.	 திைரகள்	ஏறிச்
சவாரி	ெசய்யப்	பயன்பட்டன.	கா களில்	வளர்ந்த	யவம்	ேபான்ற	தானியங்கள்-
ெசழித் 	வளர்ந்த	 ற்கள்	ஆகியைவ	கால்நைடக க் த்	தீனியாகப்
பயன்பட்டன.	

காலம்	ெசால்லச்	ெசல்ல,	தானியங்கைள	விைளத் ப்	பயன்	ெபறலாம்	என்



கண்டனர்.	 ைககளில்	தங்கியவர்கள்,	ெந ப்ைப	எப்ேபா 	ேவண் மானா ம்
ெபற	 ம்	என்ற	வழி	கண்ட ம்,	பல்ேவ 	ப திகளில்	நாேடா களாகக்

க்களாக	உலைகக்காண	திரிந்தார்கள்;	பிற 	நீர்க்கைர	ஓரங்களில்,	தங்கள்
யி ப் க்கைள	அைமத் க்	ெகாண்டார்கள்.	

வா ம்	வழி	சிறந்த ;	உலகின்	பல	ப திகளி ம்	ஆ கைள	ஒட் ய	ப திகளில்
மக்கள்	பல்கிப்	ெப கினர்.	அவர்கள்	வானிைல,	மா ம்	ப வங்கள்	அறிந்தார்கள்.
தம்	அறி க் 	எட்டாத	இயற்ைக	நிகழ் கைள,	ெதய்வ	ஆற்றல்	என் 	க தி,
இயற்ைகைய	வழிபட்டார்கள்.மனித	உடலின்	இன்றியைமயாத	ஆற்றல்	 தி	என்
க தி,	அந்த	இரத்தத்ைத	ெதய்வம்	என் 	நம்பியவற் க் ப்	பலியாக் ம்
சடங் கைளச்	ெசய்தார்கள்.	மனித	ச தாயம்	நிைலப்ப ன்,	இத்தைகய
ெபண்தைலைம-ஆண்நாயகக்	 க்கள்,	அந்தந்த	இடத் க் ரிய	 ழ க்ேகற்ப,
உ வாயின.	 க் ள்ேளேய	ஆ ம்	ெபண் ம்	இன்னார்	இனியவர்,	தக்கார்,
தகவிலர்	என்ற	ேவற் ைமயின்றிக்	கலந் 	இனம்	ெப க்கிய	 ைற	மாறி
ெவவ்ேவ 	 வின டன்	சம்பந்தம்	ெசய் 	ெகாள்வெதன்றாயிற் .	

இப்ேபா ம்	தாைய	ைவத்ேத	மக்கள்	அறியப்	ெபற்றனர்.	
இதிகாசங்கள்	காட் ம்	உண்ைமகளிலி ந் ,	இந்த	நிைலைய	அறியலாம்.
மகாபாரதத் 	ஆதித்தாய்	சத்தியவதி,	பராசரைரக்	 யேபா ,	தி மணம்	என்ற
ெநறி	வழக்கில்	வந்தி க்கவில்ைல.	ஆண்-ெபண்	 வதற் ரிய	ேநரம்,	இடம்
என்ற	வரம் கள் ட	நிர்ணயிக்கப்பட் ராத	காலம்	என் 	 டக்	ெகாள்ளலாம்.	ஒ
ேமகத்திைரக் ப்	பின்	இந்நிகழ்ச்சி	நைடெப வதாகக்	காட்டப்ப கிற .	அ த் ,
இேத	சத்தியவதிைய,	தந்ைத	நாயகக் வில்	வந்த	சந்த 	வி ம் கிறான்.
சத்தியவதியின்	தந்ைத,	சந்த விடம்	தன்	மகள்	வயிற்றில்	பிறக் ம்	மக க்ேக

ட்டப்ெபற	ேவண் ம்	என் 	ேகா கிறான்.	நீ	விட் க்	ெகா த்தா ம்	உன்
மகன்	விட் க்ெகா ப்பான்	என்ப 	என்ன	நிச்சயம்?	அப்ப 	அவன்	விட் க்
ெகா த்தா ம்	அவன்	சந்ததியினர்	உரிைம	ேகாரமாட்டார்கள்	என்ப 	என்ன
நிச்சயம்?	என்ெறல்லாம்	ேகட்கிறான்.	வீட் மன்,	வாழ்நாள்	 	வ ம்
பி ம்மசாரியாகேவ	இ ப்பதாகச்	சபதம்	ெசய்கிறான்.	ஆனால்,	சத்தியவதியினால்
தந்ைத	நாயகச்	சந்ததிைய	நிைல	நி த்த	 யவில்ைல.	அவள்	சந்த வின்
ெதாடர்பால்	ெபற்ற	ைமந்தர்கள்,	ஆண்ைமயற்றவர்களாக	இ ந்ததால்,
சத்தியவதியின்	ைமந்தன்,	வியாசர்	தாம்	சந்ததிையத்	ேதாற் விக்கிறார்.
ெபண்கைளத்	தம்	 ல்	வலிைமயினால்	ெகாண் 	வ ம்,	ஆண்நாயக	வழக்கம்,
வீட் மன்	அம்ைப,	அம்பாலிைக,	அம்பிைக	என்ற	கன்னியைர,	தன்	சிற்றன்ைன
மக்க க்காகக்	ெகாண் வந்த	நிகழ்ச்சிகளில்	பிரதிபலிக்கிற .	

ஒ வைகயில்	மகாபாரத	இதிகாசம்,	மா ட	ச தாய	வரலாற்ைறச்
ெசால்வதாகேவ	ெகாள்ளலாம்.	மகளிர்	நிைலைய	இந்த	வரலாற்றில்	மிகத்



ெதளிவாகக்	காண	 கிற .	

காந்தாரி	ஏன்	கண்கைளக்	கட் க்	ெகாண்டாள்?	தனக் 	வாய்த்த	 டனான
கணவைனக்	காணேவண்டாம்	என்றா?	அல்ல ,	கணவனால்
பார்க்க யாதவற்ைறத்	தா ம்	பார்க்கேவண்டாம்	என்ற	பதிவிரதெநறி
காக்கவா?	

ஆண்நாயக	வலிைமக் ன்	ஒ ங்கேவண் 	வந்த	நிைலைய	இப்ப 	ஓர்
எதிர்ப்பாக-ெவ ப்பாகக்	காட் க்	ெகாண் க்கலாம்	அல்லவா?	காதல டன்
வாழநிைனத்த	அம்ைபயின்	வரலா 	ேசாகமான .	தன்ைனப்	பல	வந்தமாகப்
பி த் 	வந் ,	வாழ்ேவ	இல்லாமல்	 ன்பமிைழத்த	பீஷ்மைனக்	ெகான்
பழிதீர்த் க்ெகாள்ள	அவள்	 ைரத்தார்.	இந்த	எ ச்சி	இன்ைறய	ெபண்ணின
இயக்கச்	ேசாதரிகளின்	எ ச்சிக் 	வித்ெதன் 	ெகாள்ளலாம்.	
தான்	வி ம்பிய	ஆைண	நாயகனாக	ஏற் ச்	ேச ம்	உரிைம	அம்ைபக் ப்
பி ங்கப்பட்ட .	அம்பாலிகா,	அம்பிகா	-	ேசாதரிகள்,	 ந்த	இடத் க் ச்
சந்ததிேவண் ம்	என் ,	தி மண	வரம் க் 	அப்பால்,	வி ம்பாத	ஒர்	ஆைணச்
ேசரேவண் ம்	என்ற	கட்டாயத் க் ட்ப த்தப்	பட்டனர்.	இதற் ம்	அ த்த
தைல ைறயில்	ப் தா	-	 ந்தி		கன்னியாகேவ,	அவள்	வி ப்பம்	 கிர்த் 	வராத
அ ம் 	நிைலயில்	தாயாக்கப்ப கிறாள்.	சத்தியவதிக் 	இ ந்திராத	ச க
அச்சம்	 ந்திக் 	வந் 	வி கிற .	ெபண்ணின்	தாய்ைம,	ஓர்	ஆ க் 	அவள்
உரியவளாகாத	நிைலயில்,	ச தாயத்தால்	ஏற் க்	ெகாள்ளப்படக்	 யதன்
என்ற	நீதி	அறி த்தப்ப கிற .	

ெபண்ணின்	க ப்ைப	இயக்கம்-தாய்ைமக் ,	அவ ைடய	உரிைமயில்	இ ந்
பிரிக்கப்பட் த்	தனிைமப்ப த்தப்ப ம்	 தல்	அ 	இ .	தான்	தன்	உடலின்	ஒ
ப தியாக	வயிற்றில்	ைவத் 	உ வாக்கிய	ேசைய,	மார்ேபா 	அைனத் ப்
பா ட் ச்	சீராட் ம்	உரிைம,	பச்ைச	இரணமாகப்	பிரித் 	எறியப்ப ம்	இந்தக்
ெகா ைம,	இன்றள ம்	நிகழ்ந் 	ெகாண் க்கிற .	 ந்திேய	 தல்	அ 	ெபற்ற
ஆதித்தாய்.	

இன்ன ம்	பாண் வின்	ைமந்தர்கள்	-	பாண்டவர்கள்	என் 	ெபா வாகக்	 றிக்கப்
ெபற்றா ம்	பார்த்தன்	என் ம்	ெகளந்ேதயன்	என் ம்	அ ச் னன்	மட் ம்	தாயின்
மகனாகேவ	சிறப்பிக்கப்	ெப கிறான்.	கர்ணன்	-	ராைத	வளர்த்த	பிள்ைள,
ராேதயன்	என் 	அவள்	மகனாகேவ	வழங்கப்ப கிறான்.	

அதிதி	-	ஆதித்யர்கள்-கி த்திகா-கார்த்திேகயன்-என்ற	ெபயர்கெளல்லாம்
தாயின்	ெபயைரக்	ெகாண்ேட	வழங்கப்	ெபற்றி க்கின்றன.	எனேவ,	தந்ைதநாயகம்
இந்தச்	ச தாயத்	 வக்க	காலங்களில்	 தன்ைமப்ப த்தப்பட் க்க	வில்ைல
எனலாம்.	இ 	ஒ 	வைகயில்	கலப்படமான	காலத்ைதேய	அறி த் கிற .	



தி மணம்	என்ற	நிகழ்ச்சிைய,	ைகபி த்தல்	என் 	இன் ம்	வழங் கிேறாம்.
‘பாணிக்கிரஹணம்’	என்ற	‘ைக	பி த்தல்’	தி மணச்சடங்கின்	 தல்	 றிப்பாக
இன்றள ம்	வழக்கில்	இ க்கிற .	ஆ ம்	ெபண் ம்	தங்களின்	வி ப்பத்ைத
ஒ வ க்ெகா வர்	ெதரிவித் க்	ெகாள்ள,	ைகப்பற்றிக்	ெகாள்வ 	வழக்கமாக
இ ந்தி க்கிற .	ஆச்வலாயன	தர்ம	 த்திரம்,	தி மண	விதி ைறகள்
பற்றிக்	 றிப்பி ைகயில்,	தனக் 	ஆண்	மக 	ேவண் ெமன்றால்,	மணமகன்
மணமகளின்	கட்ைட	விரைலப்பற்ற	ேவண் ம்;	மகள்	ேவண் ம்	என் 	வி ம் ம்
ேபா ,	ெவ ம்	விரல்கைள	மட் ம்	பற்ற	ேவண் ம்;	ஆண்,	ெபண்	என் 	இ பால்
சந்ததி ம்	ேவண் ெமன் 	வி ம் பவன்,	கட்ைட	விர டன்	ஏைனய
விரல்கைள ம்	ேசர்த் ப்	பி க்கட் ம்	என் 	அறிவிக்கிற .	

இந்த	விதி ைறைய	இன் ம்	தி மணம்	நடத்தி	ைவக் ம்	ேமத 	 ேராகிதர்
நிைன ப த் ம்	வண்ணம்,	மணமகனிடம்,	ெபண்ணின்	கட்ைட	விரைலப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர ம்	என் 	 கிறார்.	இல்லாவிட்டால்	ெபண்	ெபண்ணாகப்
பிறக் ம்	என் 	 ட்டத்தில்	எல்லாம்	ெதரிந்த	பண் தக்கிழவர்	 ண	 ணப்ப ம்
காதில்	வி கிற .	

வனங்களில்	 க்காளாக	மனிதர்	வாழ்ந்த	காலத்தில்,	தாய்த்தைலைமக்
க்களில்,	அவள்	வி ப்பமின்றி	எந்த	ஆடவ ம்	அவைள	அ க	 யா .

தன்	வி ப்பத்ைத	அவள்	விரல்கைளக்	 வித் 	ஓர்	ஆடவ க் த்	ெதரிவிப்பதன்
வாயிலாக	அவன்	அவ்விரல்கைளப்பற்றி	உடன்	ப வான்.	தந்ைத	நாயகக்

க்களிேலா,	ஆண்	ெபண்ணின்	கட்ைட	விரைலப்பற்றித்	தன்	இச்ைசக் 	உடன்
பட	அைழப்பான்.	எனேவ,	தாயாண்ைமக்	 விலி ந் 	ெபண்	ெகாள் ம்	ேபா ,
அவைள	அவன்	கட்ைட	விரைலப்	பற்றித்	தன்	ஆ ைகக் க்	ெகாண் 	வந்தான்
என் ம்,	தாயாண்	 க் 	வ பவன்	அவள்	விரல்கைளப்பற்றிக்	ெகாண்டான்
என் ம்,	ஊகிக்கலாம்.	நாளைடவில்,	தந்ைத	நாயகேம	ேமல்	நிைலயாதிக்கமாக,
ச தாயம்	 ன்ேனறி	வந்தேபா ,	ெபண்ைணக்	கட்ைட	விரைலப்	பற்றி
ஆதிக்கத் க் ட்	ப த் வேத	பரவலாக	வழக்கில்	வந்தி க்க	ேவண் ம்.	இந்த
அ ப்பைடையப்	பின்பற்றி	தி மண	விதிகள்	ஆண்சந்ததி;	ெபண்	சந்ததி	என்
ைறப்ப த்தப்	பட் க்கின்றன	என் 	ெகாள்ளலாம்.	இ 	ஒ வைக

அச் த்தல்	ேபால ம்	அறி த்தப்ப கிற 	இல்ைலயா?	

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.��������������	�������

தந்ைதயாதிக்கம்	நிைலப்ப வதற் 	 ன்	தி மண	 ைற	ஒ க்கமான	வழக்கில்
வரவில்ைல	என்பைத	மராத்திய	வரலாற்றறிஞர்	காலஞ்ெசன்ற	ராஜ்வாேட	தம்
‘பாரதியத்	தி மண	 ைறகளின்	வராலா ’	என்ற	 லில்	 றிப்பி கிறார்.	ேவ

க்களில்	இ ந் 	ெபண்கள்	கட்டாயமாகத்	 ாக்கி	வரப்பட்டனர்	என்ற
வைகயில்	இவ ைடய	ஆய் 	ெசாற்களின்	 லங்களில்	இ ந் 	சான் கைள
ெவளிப்ப வத் வதாக	இ க்கிற .	

இச்ெசாற்களின்	 லப்ெபா ைளப்	பார்க்கலாம்-	

1.	பித் -அல்ல 	பிதா.	
பா-என்ற	ெசால்	 லமாக	விளங் கிற .	பா	என்றால்	பாலித்தல்,	அல்ல ,	 ைவ
எதிரிகளிடம்	இ ந் 	காப்பாற்றல்	-	அதற்காகப்	ேபாராடக்	 யவர்.	
2.	மாத் 	அல்ல 	மாதா.	‘மா’	என்ற	ெசால்,	உணைவக்	 றிக்கிற .	ஒ 	தாய்
தன்னிலி ந்ேத	ெபற்ற	ேசய்க் 	உணைவக்	ெகா க்கிறாள்.	தாயின்	மார்பில்
ரக் ம்	பாைல,	‘மம்மம்’	என்ேற	இன்றள ம்	 ழந்ைதகள்	 றிப்பி வைதக்

கவனிக்கலாம்.	அம்மா,	மாதா,	மாம்மா	ேபான் ,	உலகின்	ெமாழிகளில்	எல்லாம்	‘மா’
என்ற	ெசால்,	உணவாக	வியாபித் ,	அந்த	உணைவ	அளிக் ம்	 தல்வியாக
அன்ைனையக்	 றிக்கிற 	எனலாம்.	எனேவ,	இவள்	தானிய	உணேவா,	இைறச்சி
உணேவா,	எ வானா ம்	 வின க் ப்	பகிர்ந்தளிக் ம்	ெபா ப்ைப
ஏற்றி க்கிறாள்.	

3.	ப்ராத் -அல்ல 	ப்ராதா- க் த்	ேதைவயான	ெபா ட்கைளப்	ெபற்
ஆதரிப்பவன்.	4.	பர்த் 	அல்ல 	பர்த்தா-ெபண்கைள	ேவ 	 க்களில்	இ ந்
பலவந்தமாகக்	கடத்தி	வ பவன்.	

5.	 ஹித் - ஹிதா	(Daughter	என்ற	ஆங்கிலச்	ெசால்லின்	எ த் க்கள்	இந்த
லத்தில்	நிைல	ெகாண்டேத)	பால்	கறக் ம்	ெபண்.	 க்கான	மந்ைதயில்	பால்

கறக் ம்	ெசயைல	இவள்	ேமற்ெகாள்கிறாள்.	
6.	பதி	-	தனியாக	ஒ 	வீடைமப்பவன்.	 தந்தரமாக	வாழ	 ற்ப பவன்.	

பத்னி	அந்த	வீட்ைட	ஒ ங் ப த் பவள்.	
இந்த	இ 	ெசாற்க ம்	 வாழ்க்ைகைய	வி த் த்	தனிக்	 ம்பமாக	வாழத்
ெதாடங்கிய	பின்னேர	பிறந்தைவ.	
பார்யா	என்ற	ெசால் க் க்	கடத்திக்	ெகாண் 	வரப்	பட்டவள்	என்பேத	ெபா ள்.	



பதி-பத்னி	பதி-தனிக் ம்பக்காரன்.	பத்னி-பதிைய	உைடய	ஒ 	ெபண்.	

(பத்தினி	என் 	இந்நாட்களில்	 றிக்கப்ப ம்	கற் ப்	ெபா க் ம்	இந்த
லத் க் ம்	ெதாடர்ேப	இல்ைல)	

இவ்வாறாக,	தந்ைதயாதிக்கம்	நிைலப்ப வதற் 	ஆண்-ெபண்	உைழப் 	பிரிவிைன
அ த்தளம்	அைமத்த .	

ஆடவர்	ெவளிேய	ெசன் 	ேவட்ைடயா னர்;	விலங் கைள	உயி டன்	பி த் ப்
பழக்கினர்.	ெகாட் லில்	ெகாண் 	வந் 	கட் னர்.	கா கைள	அழித் 	நிலம்
சீராக்கி,	விைள	நிலமாக்கி ம்,	நீர்	பாய்ச்சி ம்	தானிய	உற்பத்தியி ம்	ஈ பட்டனர்.
ெபண்	ஓரிடத்தில்	நிைலயாகத்	தங்கி	ெந ப்ைபக்	காத்தாள்.	கன் 	காலிகைளப்
ேபணினாள்.	நீர்	ெகாண் 	வந் 	உண 	தயாரிக் ம்	ெபா ப்ைப	ஏற்றாள்.	கன்னிப்
ெபண் ர்	பால்கறந் 	தயிர்	ேமார்	தயாரித்தனர்.	 வின க்கான	ேதால்,
கம்பளி	ஆைடகைளத்	தயாரித்தனர்.	இந்தத்	 வக்கம்,	பின்னர்	ப த்தி	பட்
ெநச 	ேவைலேய	ெபண்க க் ரியதாக	ஆயிற் 	எனலாம்.	அ ப் ம்,
பாண்டங்க ம்	இவள்	ைககளினால்	உ வாயின.	

இல்லத்தில்	இ ந்தப 	ெசய் ம்	பணிகளைனத் ம்	இவள்	ெசய்தாள்.
தந்ைதயாண்	ச தாயம்,	ெபண்ைணத்	தாய்	மக்களிடம்	இ ந் 	பிரித் ,
தங்களிைடேய	ஊன்றச்	ெசய்வைதேய	தி மண	சடங்காக	உ திப்ப த்திய .
பலவந்தமாகப்பற்றிக்	ெகாண் வராமல்,	அன்ேபா 	அணி	கலன்க ம்,
பரிசில்க ம்	வழங்கி,	மக க் ப்	பிரியா	விைட	ெகா த் த்	தாய்வீட் 	மக்கள்
அ ப்ப,	மணமகன்	தன்	இல்லம்	 ட் 	வந்தான்.	ஓ,	இங் 	நீ	இந்த	இல்லத்தின்
அரசியாக	வாழ்வாயாக!	இந்த	இல்லத் க் ச்	ெசாந்தமான	கன் 	காலிக க்
நீேய	எஜமானி!	இந்த	வீேட,	இந்தச்	 ற்றேம,	இந்த	வண்ைமகேள	உனக் 	உரியைவ!
என் 	 திய	வீட் க் 	அவைளப்	ெபாற்ேறாரணங்கள்	வைளத் 	வர	ேவற்றார்கள்.
க்ேவதம்	காட் ம்	தி மணத்தின்	சாரம்	இ ேவ.	

பிறந்த	மண்ணிலி ந் 	பிரிக்கப்பட்ட	இவள்,	இப்ப ப்	 வாரங்கள்,
ெபான்னாபரணங்களினால்	ேபாற்றப்	பட்டா ம்	இவ க் ம்	இவள்
உடைமக க் ம்	உரியவன்	ஆண்	என் 	தீர்ந்த .	மண் ம்,	ெபண் ம்
உடைமகள்	என்றான	பின்	மனித	வாழ்க்ைகயில்	இனக்	 க்களிைடேய	ேமாத ம்,
ேபார்க ம்,	ெகா க்கல்	வாங்கல்	சமரசங்க ம்	விரி 	ெபறலாயின.	

ெகா க்கல்	வாங்கல்	சமரசங்கள்,	'ெபண்'	அ ைமகளாக	இ ந்த	நிைலயி ம்,
அரசிளங் மரிகளாக	இ ந்த	நிைலயி ம்,	எந்த	ேவற் ைம ம்	இல்லாமேல
பரிமாற்றம்	ெசய் 	ெகாள்ளப்பட்டனர்.	
தாழ்ந்த	 ல	அ ைமக ம்,	யவனம்,	மிகிரம்	ேபான்ற	நா களில்	இ ந் 	வந்த
அரசிளங் மரிக ம்,	இந்தியக்	கலப்பினத் க் த்தங்கள்	வண்ணங்கைள ம்



வனப்ைப ம்	நல்கியி க்கிறார்கள்.	

இத்தைகய	ச தாய	 ன்ேனற்றம்	ஒ றம்	இ க்ைகயில்,	இன்ெனா 	மர ம்
ேதான்றி	வந் 	இைணந்த .	இனக் க்களிைடேய,	ஒ 	ெபண்ைணத்	தன்
வாழ்க்ைகக் 	உரிைமயாக்கிக்	ெகாண் 	ஒவ்ெவா வ ம்	பயனைடய	 யாத
நிைல ம்	இ ந்த .	உடல்வலிைம,	ெபா ள்	வலிைம	இரண் ம்	இல்லாத	சிலர்,
ேபா க் ம்	ேமாத க் ம்	வாழ்க்ைகயில்	இடமில்ைல	என் 	 	ெசய்தனர்.
கானகங்களில்	தனியிடங்கைள	நா ச்ெசன்றனர்.	மனித	வாழ்வின்	பல்ேவ
பிரச்சைனகைளச்	சிந்தித்தனர்.	மனைத	ஒ க்கி,	ேமலாம்	அறிெவாளிையப்	ெபறச்
சிந்தைன	ெசய்தனர்.	 திய	தத் வங்கைளக்	கண்டனர்.	இவர்களின்	பைடப்
பாற்றல்,	கவி 	ஒலிக்ேகாைவகளாக,	அற் தப்	பாடல்களாக	ெவளிப்பட்டன.	

பல்லாண் கள்,	இயற்ைகயின்	ம யிேல	உள்ெளாளி	காணப்பயின்ற	இப்	ெபரிேயார்,
தாம்	ெபற்ற	அ பவங்கைள,	அறிைவ,	 மக்க டன்	பகிர்ந் 	ெகாண் 	பயன்
ெபற	 ன்	வந்தனர்.	இவர்கள்	தைலைமயில்	 	 லங்கள்	ேதான்றின.	இவர்கேள
ஷீ,	 னி	என்ற	சிறப் ச்	ெசாற்களால்	வழங்கப்	ெபற்றனர்.	இவர்கள்	 றவிகள்

அல்லர்.	இத்தைகய	சான்ேறா க் ப்	ெபண்கைளக்	ெகா த் 	அவர்கள்
வாயிலாகச்	சந்ததி	ெபறச்	ெசய்வ 	ேமலாம்	 ண்ணியமாகக்	க தப்பட்ட .
‘கன்யா	தானம்’	என்ற	ெசால்ேல	இந்த	ேமன்ைமையக்	 றிக்கிற .	பி ம்ம	 ைற,
ெதய்வ ைற,	பிரஜாபத்திய	 ைற,	அர்ஷ ைற,	ஆகிய	தி மண	 ைறகள்
எல்லாேம,	ஓர்	ஆ க் 	இல்லறம்	நடத்தி	சந்ததி	ெப க் வதற்காக,	வாழ்க்ைகத்
ைணயாக	ஒ 	ெபண்ைண	அளிப்பதாகேவ	உணர்த் கின்றன.	

இந்தத்	தி மண	 ைறகளில்	சிற்சில	ேவற் ைமகள்	இ க்கலாம்.	அர்ஷ
‘தி மணம்	ஒ 	ெபண்ைணத்	தானம்’	என் 	வழங்காமல்,	பதிலாக,	ஒ 	ப ,	ஒ
காைள	இரண்ைட ம்	மணமகனிடமி ந் 	ெபறலாம்	என் 	விட் க்	ெகா க்கிற .
என்றா ம்,	இந்த-பரிசம்,	கண்டனத் க் ரியதாகேவ	க தப்பட் க்கிற .	

தந்ைதயாதிக்கம்,	 வக்க	காலங்களில்	ெபண்ைணச்	 தந்தரம்	உைடயவளாகேவ
ைவத்தி க்கிற .	என்றா ம்,	ெபண்	மைனயறம்	ேபணி	மக்கைளப்	ெபற் ச்
ச தாய	உற்பத்திக் 	இன்றியாைமயாதவளாக	இ ந்ததால்,	வி ந்தின க் ம்
ேவண்டப்பட்டவ க் ம்	இவள்	சந்ததிக்காக	வழங்கப்பட்டாள்.	தாய்ைம	ேநாக்கம்,
மனித	வாழ்க்ைகயில்	சாதனங்க ம்	பயன்ப 	ெபா ட்க ம்	 ய	பிற ,	இழிந்
ேபாய்,	ேபாகம்	என் 	 	தைல	 க்கிய .	

இந்த	நிைலைய	மகாபாரத	இதிகாசத்தில்	வ ம்	பல	வரலா கள்	விளக் கின்றன.
அ சாஸன	பர்வம்	இரண்டாம்	அத்தியாயத்தில்	 தர்சனன்	வரலா
காணப்ப கிற .	

இல்லற	த மத்தில்	 க்கியமான	பண்பா 	வி ந்ேதாம்பலா ம்.	 தர்சன	 னிவர்
தம்	மைனவி	ஓகவதியிடம்	இக்கடைமைய	வலி த் கிறார்.	இந்தத்	த மம்



எப்ேபா ம்	எந்த	நிைலயி ம்	பாலிப்பதற் ரியதா ம்.	உன்	உடைல ம்	 ட
வி ந்தின க் 	அளிக்க	நீ	தயங்கலாகா 	என் 	அறி த் கிறார்.	
ேசாதைனக்கால ம்	வ கிற .	 னிவர்	ெவளிேய	ெசன்றி க்கிறார்.	அப்ேபா
ஒ 	வி ந்தினர்	ஆசிரமத் க் 	வ கிறார்.	வி ந்தின க் ரிய	அைனத்
மரியாைதகைள ம்,	உபசாரங்கைள ம்	அவள்	அளிக்கிறாள்.	அவேரா,	அவ ைடய
உடல்	ேபாகத்ைத	ேவண் கிறார்.	கணவரின்	ெசாற்கைளச்	சிரேமற்றாங்கிய
ஓகவதி	வி ந்தினரின்	வி ப்பத்ைத	நிைறேவற் கிறாள்.	

னிவர்	ஆசிரமம்	தி ம்பிய ம்	நடந்தவற்ைறச்	ெசவி ற் ,	மி ந்த	மகிழ்ச்சி
ெகாள்கிறார்.	இத்தைகய	வி ந்ேதாம்பல்	ேமன்ைமயினால்	 தர்சன	 னியின்
கழ்	 ல க் ம்	பரவியதாம்!	
ஆனால்,	சாந்திபர்வம்	266ம்	அத்தியாயத்தில்	சிரகாரி	என்பவரின்	வரலா
வ கிற .	சிரகாரியின்	தந்ைத	ேகாதமர்.	ஒ 	சமயம்	அவர்	ஏேதா	பணி	நிமித்தம்
ெவளிேய	ெசன்றி ந்தார்.	அப்ேபா 	இந்திரன்	வி ந்தினர்	வ வில்	ஆசிரமத் க்
வ கிறான்.	சிரகாரியிடம்,	அவன்	அன்ைனையத்	தாம்	அ பவிக்க
வி ம் வதாகத்	ெதரிவிக்கிறான்.	வி ந்ேதாம்பல்	பண்பாட் ன்	ேமன்ைம	க தி,
சிரகாரி	அன்ைனைய	வி ந்தின க் 	அளிக்கிறான்.	(இந்த	இடத்தில்,	ெபண்,
ெவ ம்	சடப்ெபா ள்	ேபால்	க தப்பட் ப்பைதப்	பார்க்கிேறாம்)	
ேகாதமர்	ஆசிரமம்	தி ம் கிறார்.	இைதக்	ேகள்விப்	பட்ட ம்	சினம்	ஏ கிற .
சிரகாரிைய	விளித் ,	அன்ைனைய	உடேன	ெகான் 	வி ம்ப 	பணிக்கிறார்.	மன
அைமதி	நா 	ெவளிேய கிறார்.	தனிைமயில்	ெசன்றமர்ந் 	ஆற	அமர	ேயாசைன
ெசய்கிறார்.	சிரகாரி	வி ந்ேதாம்பல்	த மத்ைதயன்ேறா	பாலித்தான்!	இதில்	ஒ
தவ ம்	இல்ைலேய?	சினத்தினால்	 டாகி,	ஒ 	தாய்க்	ெகாைல	நிகழ
இடமளித் 	விட்டாேர?...	

வ ந்திய	 னிவர்	விைரந் 	ஆசிரமம்	தி ம் கிறார்.	சிரகாரி	அன்ைனையக்
ெகாைல	ெசய்தி க்க	வில்ைல.	அன்ைன	நின்ற	இடத்திேலேய	நிற்க,	அவ ம்
தாையக்	ெகால்லத்	 ணியாமல்	நிற்கிறான்.	

ேகாதமர்	மனமகிழ்ந் 	அகம்	 ளிர்ந் 	இ வைர ம்	வாழ்த் கிறார்.	சிரகாரியின்
கழ்	இதனால்	ஓங் கிற -	என் 	இந்த	வரலா 	 கிற .	இேத
மகாபாரதத்தில்,	வ ம்	ஒ 	வரலாற் க் றிப்ைப,	ராஹூல்	சாங்க் த்யாயன்	தம்
“மானவசமாஜ்”	 லில்	(பக்23)இல்	 றிப்பி கிறார்.	தி மணம்	என்
ெநறிப்படாவிட்டா ம்,	ஓர்	ஆ ம்	ஒ 	ெபண் ம்	இச்ைச	ெகாண் ,	வாழத்
தைலப்படத்	ெதாடங்கிய ம்,	ஓரளவில்	அ 	ஒ வன்-ஒ த்தி	என்ற	ஒ ங்கில்
வரலாயிற் .	ஆனால்	தி மணம்	என்ற	அ த்தமான	வைரயைற	இல்ைல.	
மகாபாரதத்தில்,	‘ ேவத	ேக ’	என்பவரால்	தி மண	ெநறி



அ த்தமாக்கப்பட்டதாக	வரலாற்ைறக்	 றிக்கிறார்.	

ேவதேக வின்	அன்ைனைய,	ஒ 	 ஷி	வி ம்பி	உற 	ெகாள்ள	அைழத் ச்
ெசன்றார்.	இ ,	 ேவதேக வின்	தந்ைதயின்	 ன்னிைலயில்	நடந்த .	ஆனால்
தந்ைதக் 	இ 	விேராதமாகப்	படவில்ைல.	வி ம்பியவர்	 ட க் 	அைழத் ச்
ெசல்லலாம்	என்ப 	ச தாயம்	ஒப் க்	ெகாண்ட	தர்மமாக	இ ந்த .	

அப்ேபா ,	 ேவதேக ,	இத்தைகய	நைட ைறக் 	 	கட் வதாக	உ தி
ண்டார்.	பின்னர்,	அவர்	 ஷி	என்ற	நிைலக் 	ஏற்றம்	கண் ,	 திய	 ைறயான

‘தி மணம்’	என்ற	நைட	 ைறையக்	ெகாண் 	வந்தார்	என்பேதயாம்.	
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மனித	ச தாயத்தின்	மிகத்	ெதான்ைமயான	இலக்கியச்	சான்றாகக்
க தப்ப கிற 	 க்ேவதம்.	இராமாயண,	மகாபாரத	இதிகாசங்க க்கான
பல்ேவ 	 லக் கள்	இந்த	மாெப ம்	ெதா ப்பில்	இ ந்ேத	ெபற்றி க்கப்
பட் க்கின்றன	என் ம்	ெகாள்ளலாம்.	
ஆதிமனிதர்	வாழ்விலி ந் 	தந்ைதயாதிக்கச்	ச தாயம்	நிைல	ெபற் 	வா ம்
வாழ் 	வைரயிலான	பல	அம்சங்கைளப்	பளிச்ெசன் 	காண கிற .	

ஒ வைகயில்	இப்பாடல்களின்	பல	அம்சங்க ம்,	இயற்ைகச்	சக்திகளின்
இயக்கங்கைள	விளக் ம்	உண்ைமகள்	என் 	ெகாள்ளப்ப கிற 	என்றா ம்,
பாடல்	வரிகளில்	பிரதிபலிக் ம்	ேநர்ப்ெபா ள்,	அக்கால	ச தாய	மாந்தர்
வாழ்நிைலைய	எ த் க்காட் வதாக ம்	இ க்கிற .	

க்ேவதம்	காட் ம்	 தல்	ஆதாரமான	ெபண்ெகாைல,	இந்திரன்
வி த்திரா ரனின்	அன்ைன	த ைவ,	தன்	வச்சிரா	 தத்தால்	அ த் க்	ெகான்ற
ெசயலா ம்.	
இந்த	வரலாற்றில்,	த வாகிய	அ ர	அன்ைன,	தன்	மகன்	வி த்திரைனத்	தன்
கீழ்நி த்திக்	ெகாண் ,	தாய்ப்ப 	தன்	கன்ைறப்	பா காப்ப ேபால்
பா காத்ததாகச்	ெசால்லப்	ப கிற .	இந்திரன்,	அவைளத்	தாய்,	ெபண்	என்
டப்பாராமல்	தன்	வச்சிரா தத்தால்	அ த் 	வீழ்த்தினான்.	இ 	பாவம்	என்ேற

க தப்ப கிற .	

இந்தப்	பாவத்ைத	அவன்	உலக	நன்ைமக்காகச்	ெசய்தானாம்.	அந்த
வச்சிரா தத்ைதத்	தயாரிக்க,	ததீசி	 னி	தம்	 ெக ம்ைபேய	ஈந்தார்	என்
ராணங்கள்	விளக் கின்றன.	

த 	தாய்த்தைலவி,	தாய்ச்ச தாயங்கள்	அ ர	ச தாயம்	என் ம்	தந்ைத	நாயகச்
ச தாயத்தினர்	நாகரிகம்	அைடந்தவர்	என் ம்	பிற்காலங்களில்	ெகாள் ம்ப ,
இதிகாச	 ராணங்கள்	ேதவர்	அ ரர்	என் ம்,	நல்லவர்	தீயவர்	என் ம்
வைரய க்கின்றன.	

த 	வதம்,	தாயாண்ைமச்	ச தாயம்	வீழ்ச்சி	ெபற்றதன்	அைடயாளமாக,	இப்ப ம்
ெபா ள்	ெகாள்ளப்ப கிற .	இந்திரனின்	வச்சிரா த	அ ,	நீைரத்தைட	கட் ய
(அைண)	பந்தங்கைள	உைடக் ம்	ெசயலாக	உ வகப்ப த்தப்பட் க்கிற .
ெபா 	நன்ைமக் ப்	பாயக் ய	நீைர	விடாமல்	ேதக்கி	ைவத்தைத,	வி விப்ப
ஒ 	நல்ல	ெசயல்.	த 	வதம்	அப்ப 	ஒ 	நல்ல	ெசயலாம்.	ேமகங்களின்	 ல்



ெகாண்ட	நீைர	வி விக் ம்	இ 	-	மின்னலாக,	இந்திரனின்	வச்சிரா தம்
க தப்பட் க்கிற .	

உழ க் ம்	பயிர்த்ெதாழி க் ம்	இன்றியைமயாத	நீர்,	தாயாண்ைமக்	 க்களால்
(விேராதிகளால்)	த க்கப்	ெப வ ம்,	அைவ	தகர்க்கப்ப வ ம்,	ஆநிைரகள்
ஒளித் 	ைவக்கப்	ெப வ ம்,	கவர்ந் 	ெசல்லப்ப த ம்	ெதான்ைமச்	ச தாயக்

க்களிைடேய	ேபாைரத்	ேதாற் 	வித்தி க்கிறெதன்பதில்	ஐயமில்ைல.	

க்ேவதம்	( தல்	மண்டலம்	17-2)	காட் ம்	த 	வி த்திரா ரனின்	அன்ைன
பற்றிய	 றிப் ,	அவைளத்	தாயாண்ைமச்	ச தாயத்தைலவி	என்பைதத்
ெதளிவாக் கிற .	அப்ேபா 	ெபண்	பைடகள்	இ ந்தன	ெவன் ம்	ெதரிய
வ கிற .	

ஆனால்,	பின்னர்	இேத	 க்ேவதத்தில்,	த ைவக்	கச்யபரின்	மைனவியாகக்
காட் கிற .	இவள்	தானவர்களின்	தாய்	-	தானவர்	அ ரர்கள்	என் ம்
ட் கிற .	கச்யபரின்	இன்ெனா 	மைனவியாக	அதிதி	என்ற	தா ம்
றிப்பிடப்ப கிறாள்.	இந்த	அதிதியின்	ைமந்தர்கள்	ேதவர்களாகிய	ஆதித்யர்கள்

என் ம்	ெசால்லப்ப கிற .	

இந்தக்	 றிப் க்கள்	எல்லாேம,	தாயாண்	ச தாயம்	தந்ைதயாதிக்க	மாற்றத் க்
உட்பட்டைதச்	 ட் வதாகேவ	ேதான் கின்றன.	பல	இடங்களில்	அதிதி	என்ற	தாய்
பற்றிய	 றிப் க்கள்	காணப்ப கின்றன.	இவ ைடய	ைமந்தர்க டன்,	இவள்
எல்ைலயற்ற	வண்ைம,	ெசல்வங்கள்	அன் 	எல்லாவற்ைற ம்	ெபாழிபவளாகத்
திக்கப்ப கிறாள்.	அவற்றில்	இவ ைடய	கணவர்	என்ற	தந்ைத	நாயகக்	 றிப்

இல்ைல.	

ஒ க் வதற் 	இடமில்லாமேல	தம்மினத்தாய்ப்	பிரதிநிதியாகி	விட்ட	அதிதி ம்
எ ம்பி	நின் 	ேபாரா ய	தாயாண்ைமத்	தைலைம	ஒ க்கப்பட்ட
வரலாற் க் ரியவளாகத்	த ம்	இந்தப்	பாடல்களில்	இடம்	ெபற் த்
திகழ்கின்றனர்.	
அ ர	இனத்தார்	தீயவர்,	தீைமக க்ேக	உ வகமானவர்	என்
சித்திகரிக்கப்ெபற் ,	காலம்	காலமாக	நிைல	நி த்தப்	பட் 	வந்தி க்கிற .	

இந்திய	ச தாயக்	கலாசார	வரலா ,	எத்தைனேயா	 ரண்பா கைளச்	சீரணம்
ெசய்தி க்கிற .	ஆனால்	பர ராமன்	ெசய்த	தாய்க்ெகாைல	இந்திய	மண்ணில்,
இன்றள ம்	சீரணம்	ெசய்யப்பட் க்கவில்ைல.	

ராணங்கள்	வாயிலாக ம்,	நாேடா க்கைதகள்,	இலக்கியங்கள்	வாயிலாக ம்,
ெதான்னாெடங் ம்	 	ெகாண் ள்ள	கிராம	ேதவைதகளின்	வாயிலாக ம்	நிைல
நி த்தப்பட்ட	பர ராமர்-ஜமதக்கினி-ேர கா	வரலா ,	இந்தியப்	ெபண்
ெதாடர்பான	ச க	வரலாற்றில்	ஒ 	 க்கியமான	தி ப் ைனயாக	நிைல



ெப கிற .	

தாயாண் 	மரபில்	வந்த	ேர ைக,	தந்ைத	நாயக	 னிவரின்
மைனவியாகிறாள்.	

ெபண்	தன்	க ப்ைப	உைடைமயினால்	தாய்த்தன்ைம	இயல்பினால்,	ஒ
ச தாயத்தின்	இன்றியைமயாத	 ல	காரணியாகிறாள்.	அவ ைடய	பரி ரண
தந்தரம்	இந்த	இயல்ைபத்	தன்	ஆ ைகக் ள்	ைவத்தி ப்பதனாேலேய

உ தியாகிற .	ஆனால்,	தந்ைதநாயக	மர ,	இந்தச்	 தந்தரத்ைத	அவ க்
வழங்க	இடம்	ெகா க்கவில்ைல.	
நில	உடைமயின்	அ த்தளத்தில்	இந்த	மர ,	அ த்தம்	ெபறப்	ெபற,	ெபண்ணின்
மீ 	அவர்கள்	ெச த்திய	ஆதிக்க ம்	இ கலாயிற் .	இராமாயணம்
ெகாண் வ ம்	கற் ெநறி.	அறங்ேகற்றமா ன்,	அதற் ரிய	அரங் 	ஒ ங்
ெசய்யப்ப கிற .	பர ராமர்,	ஜமதக்னி,	ேர ைக	வரலா 	அத்தைகய	 ன்கட்ட
உச்ச	நிகழ்வாகிற .	

‘மாத் 	ஹத்தி’	அல்ல 	தாய்க்ெகாைல,	ெபண்ைணத்	தாயாகப்	ேபாற்றேவண் ம்
என்ற	இந்தியக்	கலாசார,	மர க் 	 ள்ளான	 ரண்பாடாக	இ க்கிற .	இந்தக்
கலாசார	மரபில்	இத்தைகய	தாய்க்ெகாைலக் 	ஒத்த	 ள்	ேபான்ற	 ரண்பாடாகக்
றத்த ந்த	நிகழ் 	எைத ம்	 றிப்பிட யாமல்	இ க்கிற .	

எனேவதான்,	இன்றள ம்	தாய்வழிபாடாக,	ஒ க்கப்பட்ட	ச தாயம்	தைல க்கி
நிற் ம்	ஆங்காரப்பழிதீர்க் ம்	வழிபாடாக	இந்தத்	தாய்க்ெகாைல	நிகழ்ச்சி
உயிர்ெபற் க்	ெகாண் க்கிற .	

ஆந்திரத்தின்	மாதங்கி	வழிபா ,	கர்நாடகத்தின்	எல்லம்ம	வழிபா ,	தமிழ்நாட் ன்
ேர காேதவி,	எல்ைலயம்மன்	ேபான்ற	பல்ேவ 	ேதவைத	வழிபா கள்	எல்லாேம,
இந்தத்	தந்ைதயாதிக்கக்	ெகா ரக்ெகாைலகளின்	மிச்ச	ெசாச்சங்களின்	வ
ெபற்றைவ	எனலாம்.	
வடகன்னடப்	பிரேதசத்தில்,	ெசௗதத்திக்	 ன்றில்	 	ெகாண் ள்ள	எல்லம்மன்
ேகாயில்,	பர ராமன்	ெசய்த	தாய்க்ெகாைலைய	ஆதாரமாகக்ெகாண்ட
ெதய்வத் க் ரியதாக	இன்றள ம்	 கழ்ெபற்றி க்கிற .	இத்தைகய	 ராண,
நாேடா க்கைத	வரலா கள்	மனித	ச தாயத்ைத	ஒ 	காலத்தில்	உ க்கிய
நிகழ்ச்சிகளிேலேய	நிைல	ெப கிற 	என்றால்	தவறில்ைல.	

எல்லம்மனின்	ஆதிப்ெபயர்	ேர ைக.	இவள்	மாதங்கினி	என் ம்
வழங்கப்ெப கிறாள்,	(மாதங்கினி-மாதாவின்	அங்கங்கைளப்	ெபற்றவள்)	
ேர ைக,	ெதன்னகத் ,	தாயாண்	 ைவச்	ேசர்ந்த	மங்ைக.	இவைள
வடக்கிலி ந் ,	தந்ைத	நாயக	மரபில்	வந்த	ஜமதக்கினி னிவர்	உரிைமயாக்கிக்
ெகாள்கிறார்.	



ஒ நாள்	ஜமதக்கினி	 னிவர்	ெவளிேய	ெசன்றி ந்தார்.	அப்ேபா 	கார்த்த
வீரியார்ச் னன்	இவர்கள்	 க் 	வி ந்தினனாக	வந்தான்.	தங்கிச்
ெசன்றான்.	

(காைலயில்	 னிவரின்	வழிபாட் க் 	ஆற் மணலில்	லிங்கம்	பி த் ைவக்க
ேர ைக	 ைனகிறாள்)	வரவில்ைல.	உள்ளத்தில்,	கற் 	மீறிய	களங்கம்
இ ந்ததால்	வரவில்ைல	என்ப 	உட்க த் .	லிங்க	வழிபாேட	தந்ைதயாண்	மர ,
தாயாண்	மரைப	மிதித் 	ேமேல ம்	ஒ 	ெசயலின்	பிரதி	பலிப் 	என்
ெகாள்ளலாேமா?	 னிவர்	உண்ைமயறிகிறார்.	சினம்	ெகா ந் விட்ெடரிகிற .
மாற்றாைன	அவள்	அ மதியின்றி	இ ப்பிடத்தில்	தங்கைவக்கலாமா?	அவேர
அ மதித் 	மைனவிைய	வி ந்தின க் 	அளிப்ப 	ேவ .	ஆனால்	வி ப்பம்
என் 	உரிைமக் த்	 ேராகம்	ெசய்யலாமா?	எனேவ	அவர்	தம்	 தல்வர்கள்
ஒவ்ெவா வைர ம்	அைழத் த்	தாையக்	ெகால்ல	ஆைண	இ கிறார்.	

த்த	 தல்வர்கள்	ஒ வ ம்	இக்ெகா ய	ெசயைலச்	ெசய்ய	இணங்கவில்ைல.	
எல்ேலாரி ம்	இைளயவனான	பர ராமைன	அைழக்கிறார்.	“உன்	தாையக்
ெகான் வி !	அவள்	பதிைத!”	என் 	ஆைண	இ கிறார்.	ேர ைக	ந ந ங்கி,
“வி ந்ேதாம் ம்	பண்பாட் க்ேகற்ப	நான்	நடந்த 	தவறா?”	என்
இைறஞ் கிறாள்.	
“ஆம்!	நீ	பதிைத;	பாவி;	உயிர்வாழத்	த தியில்லாதவள்!	பர ராமா!	இவைளக்
ெகாள்!”	

பர ராம க் ம்	தாையக்	ெகால்ல	மனம்	வரத்தானில்ைல.	ஆனால்
த்தவர்களான	தைமயன்மார்,	தந்ைதயின்	சாபத் க்கல்லேவா	ஆளானார்கள்!	

எனேவ,	தந்ைத	ெசால்ைல	நிைறேவற் வேத	தைலயாய	கடன்	என் 	அவன்
வாைள	வீசித்	தாையக்	ெகால்கிறான்.	

மக்கள்-தாய்-என்ற	பாசப்பிைணப்பில்,	 தந்தரமான	அன்பில்	வீழ்ந்த	ெவட் 	அ .	

இ 	அப்ப ேய	ஒ ங்கிற்றா?	
இல்ைல.	தாய்,	இவளில்லாமல்	உலகில்ைல.	மண்ணி ம்,	ேகாடா 	ேகா 	உயிர்க்
லங்களி ம்	சக்தியாய்	இயங் ம்	தாய்.	

இவைள	அ ேயா 	வீழ்த்திவிட	 மா?	

னிவைரக்	 ற்ற	உணர் 	 த் கிற .	இவைரப்	ெபற்றவ ம்	ஒ 	தாய்	தாேன?
இவர்	வித்ைதச்	 மந் 	மக்க க் ப்	பிறவி	ெகா த்தவள்	அவள்.	அவைளயா
ெகாைல	ெசய்யச்	ெசான்னார்?	
“மகேன!	உன்	ெசயல்	கண் 	மனம்	ெநகிழ்ந்ேதன்.	உனக் 	என்ன	வரம்	ேவண் ம்,



ேகள்!”	என் 	உ கிறார்.	
“எந்ைதேய,	என்	அன்ைன	மீண் ம்	உயிர்	ெபற் 	வரச்	ெசய்ய	ேவண் ம்!”	என்
ேகா கிறான்	ைமந்தன்.	

உண்ைமயான	 யரங்கள்	வரலாறாக	வ ெவ க் ம்	ேபா ,	அைவ	 யரங்களாக
	ெப வதில்ைல.	

திைரப்படங்களில்,	தற்ெகாைல	ெசய் 	ெகாண்ட	காதலர்கைள	ேமல்	உலகில்
இைணவதாகக்	காட் 	வி கிறார்கள்.	
இவ்வாேற,	இந்தப்	பர ராமர்	வரலாற்றி ம்,	ெகாைலக்கான	பரிகாரங்கள்	பல
வ வங்களில்	நிைலெபற்றி க்கின்றன.	இதிலி ந் 	தாயாண்	ச தாயம்	மிகக்

ரமாகப்	ெபண்	ெகாைலகளினால்	ஒ க்கப்பட்டெதன் 	ஊகிக்கலாம்.	உயிேரா
ெகா த்தி ம்,	ெவட் ம்	அழித் விட் ,	ந கற்க ம்-பத்தினி	வழிபா க ம்
நிகழ்த்தப்	பட்டன	என்றா ம்	சரியாகேவ	இ க் ம்.	

எனேவ,	கைத	இவ்வா 	ெதாட கிற .	

னிவர்,	உடேன	பர ராமரிடம்,	“நீ	ெவளிேய	ெசன் 	 தலில்	உன்	கண் க் த்
ெதன்பட்ட	ெபண்	ஒ த்தியின்	தைலையக்	ெகாய் 	ெகாண் வா!”	என்
கட்டைள	இ கிறார்.	
பர ராமன்	ெவளிேய	வ கிறான்.	அவன்	கண்களில்	 தன் தலில்	ெதன்பட்டவள்,
ஓர்	ஆதிவாசி	அல்ல 	தாழ்ந்த	 லத்ைதச்	சார்ந்த	ெபண்.	ைமயாங்	இனம்;	ம க
இனம்	என் 	ெசால்லப்ப கிற .	அவ ைடய	தைலையக்	ெகாய் 	வந்
ண்டமான	தன்	தாயின்	தைலயின்	மீ 	பர ராமன்	ைவத்த ம்	ேர ைக

உயிர்ெபற்ெற கிறாள்.	தன்	தாைய	உயிர்த்ெதழச்	ெசய்வதற்காக,	பர ராமன்
இன்ெனா 	ெபண்	ெகாைல	ெசய்ததாக	ஆகிற .	இ ,	 னிவர்	ஆைணயிட்ட
ெகாைலக் ப்	பிராயச்சித்தமானா ம்,	அந்தப்	ெபண்ணின்	இனத்தா க் ,
நிரபராதிக க் ச்	ெசய்யப்பட்ட	ெகா ைமயல்லேவா?	

இந்தக்	க த் ,	கர் ல்	மாவட்டத் 	ஊர்களின்	மாதங்கி	வழிபாட் ல்
பிரதிபலிக்கிற .	‘மாதம்ம’	வழிபா 	என் ம்	இ 	வழங்கப்	ெப கிற .	

தாழ்ந்த	 லப்	ெபண்களின்	பிரதிநிதியான	ஒ 	ெபண்,	‘மாதங்கி’யாக	வரிக்கப்
ெப கிறாள்.	இவள்	‘சாமி’	வந் 	ஆ கிறாள்.	ஏைனய	நாட்களில்,	இந்தத்	தாழ்ந்த
லத்தினர்	உயர்	 லத்ேதார்	அ கில்	வந் 	நின்றாேல	 ட்ெடரிக்கப்	ப ம்

ெகா ைமக் ள்ளாவார்கள்.	ஆனால்,	இந்த	வழிபாட் 	நாட்களில்,	பிராம்மணர்
தலிய	உயர் லத்தார்,	அன் 	‘மாதம்ம’	ஆவி	வந்த	ெபண்ணின்	வாயிலி ந்
ப்பப்ப ம்	எச்சி க்காக	வரிைச	நிற்கிறார்கள்;	அவர்கள்	பா ம்	பழி

வைசப்பாடல்கைள	ஆசிகளாக	ஏற்கிறார்கள்.	உயர் ல	ஆண்கள்	தம்	 ப் ரி
ைலக்	கழற்றிக்	ெகா க்கிறார்கள்;	ெபண்கள்	தம்	ேசைல-ரவிக்ைககைள



அவிழ்த் க்	ெகா க்கிறார்கள்.	
இந்த	வழிபா ,	ஒ 	பழிவாங் ம்	வ வாகேவ	பிரதிபலிக்கிற .	

இந்த	வரலா ,	தமிழ்நாட் ன்	சில	ப திகளில்,	இப்ப ம்	 றப்ப கிற .	

பர ராமன்	தன்	தாைய	ெவட்ட	வா டன்	ஓ வந்த	ேபா ,	ேர ைக	அஞ்சி
ந ந ங்கி	ெவளிேய	ஓ கிறாள்.	கா 	மைல	என் 	ஓ ம்ேபா 	எதிர்ப்ப ம்
தாழ்ந்த	 லப்	ெபண்ெணா த்திையக்	கட் க்	ெகாள்கிறாள்.	அப்ப க்	கட் க்
ெகாள்வதன்	 லம்,	இன்ெனா 	ெபண் க் 	ஊ 	விைளவிக்கத்	 ணியாத
பர ராமன்	தன்ைன	விட் 	வி வான்	என் 	அவள்	க தியி க்கிறாள்.	ஆனால்,
பர ராமனின்	வாள்	இ வைர ம்	தைல	ேவ 	 ண்டம்	ேவ 	என்
ணித் வி கிற .	

பர ராமன்	தந்ைதயிடம்	தாைய	உயிர்த்ெதழச்	ெசய்ய	வரம்	ெபற்ற ம்,	அவர்
ெசாற்ப ,	தாயின்	தைலைய	அவள்	 ண்டத்தில்	ேசர்ப்பதற் ப்	பதிலாக,
பதற்றத்தில்,	தாழ்ந்த	 லப்ெபண்ணின்	தைலையத்	தாயின்	 ண்டத்தில்	ேசர்த்
வி கிறான்.	‘மாதங்கினி’	உ வாகிறாள்.	

இனி ம்	பர ராமன்-மாதங்கினி	வரலா 	ெதாட கிற .	உயிர்த்ெத ந்த
மாதங்கினி	அந்த	இடத்ைதவிட் 	நடக்கிறாள்.	அவ ைடய	உ வத்ைதத்
ெதய்வம்ேபால்	கண்ட	ஏைனய	தாழ்ந்த	 லப்ெபண்கள்,	“எல்லம்மா?”	என்
வின கிறார்கள்.	
“எங்ேகயம்மா	ேபாகிறாய்?”	என் 	அவர்கள்	ேகட்டதன்	வ ேவ	'எல்லம்மா'
என்பதாயிற் .	

“இந்த	மண்ணில்	எனக் 	இடமில்ைல;	என 	உரிைமகைள	இழந் 	விடச்	ெசய்த
மண்ணாகி	விட்ட 	இ .	என்ேனா 	வர	வி ம் கிறவர்கள்	வரலாம்”	என்
ெமாழிந்த	மாதங்கினியாக	ேர கா,	வி விெடன் 	நடத் 	ெசளதத்திக்	 ன்றில்
இ ந் 	இறங்கிச்	ெசன் ,	ஒர்	ஆ க் 	உரியவளாகி	அ ைமேபால்	வா ம்
வாழ்ைவ	ஏற்கவில்ைல.	பல	நாட்கள்	ேபார்,	ேபார்	என் 	காலம்	கழித்த	இவர்கள்
தங்கள்	 ந்தைல	வாரிக்	ெகாள்ள ம்	அழ 	ெசய் 	ெகாள்ள ம்	மறந்
ேபானார்கள்.	அழகிய	 ந்தல்	பரந் 	திரிந் 	சைட	வி ந்த .	இவர்கள்
அைனவ ம்	‘எல்லம்ம’	ெதய்வத் க் த்	தாசியாகத்	தங்கைள	அர்ப்பணித் க்
ெகாண்டார்கள்.	

அறி 	 ர்வமாகப்	பார்க் ம்ேபா ,	ஒ 	 ண்ட ம்	ஒ 	தைல ம்	என்ற	மாதங்கி
உயிர்	ெபற்றி க்க	 யா .	ஆனால்	இந்தக்	க த் டன்	ஒ 	வழிபாட் த்
ெதய்வம்	உ வாயிற் .	ஆண்	நாயகக்	 க் 	அ பணியாத	இளங்	 மரிகள்-
கன்னியர்,	‘எல்லம்ம’	தாசிகளாகி,	ெசளதத்திக்	 ன்றில்	ஒ 	ச தாயத்ைதேய
ேதாற் வித்தி ந்தைத	இவ்வா 	 கிற .	ஆனால்...	
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திராவிட	மக்களின்	ெவற்றித்	ெதய்வமாகக்	‘ெகாற்றைவ’	என் ம்	தாய்த்	ெதய்வம்
ெகாண்டாடப்	ெபற்றி க்கிறாள்.	
இவைள,	 க ைடய	தாய்	என் 	தி காற் ப்	பைட-(258)	(ெவல்	ேபார்
ெகாற்றைவச்	சி வ!)	 றிக்கிற .	இவ ைடய	வழிபாட்ைடச்	சித்திரிக் ம்
ற்ப திகளில்	இ ந் ,	இவள்	வழிபா 	ெவறியாட் டன்	நைடெபற்றெதன்

அறிகிேறாம்.	

ெந நல்வாைடயில்,	ேபா க் த்	தைலவைனச்	ெசல 	வி த்த	தைலவியின்
ேதாழியர்,	தைலவன்	ெவற்றி டன்	மீள	ேவண் ம்	என் 	ெவற்றித்	ெதய்வத்ைத
வணங் கிறார்கள்.	வணக்கத்ைதப்	ெப ம்	அவ்ெவற்றித்	ெதய்வம்
ெகாற்றைவேய.	ெகாற்றைவக் ப்	பலி	ெகா த் 	வாழ்த் தைலக்	ெகாற்றைவ
நிைல-(ெதால்-ெபா ள்-26)	என் 	ெதால்காப்பியம்	 றிக்கிற .	

இேதாேபால்	ெகாற்றைவ	வழிபா ,	பதிற் ப்பத் 	79ம்	பாடலி ம்	 ந்ெதாைக
218ம்	பாடலி ம்	காணப்ெப கிற .	

இந்தக்	ெகாற்றைவத்	ெதய்வத் க் 	நாயகன்	 றிக்கப்	ெபற்றி க்கவில்ைல.
எவ்வா ,	 க்ேவதம்	 ம்	 வக்க	கால	ச தாயத்ைதப்	பிரதிபலிக் ம்
“அதிதி”யாம்	தாய்க் 	நாயகர்	வைரய க்கப்படவில்ைலேயா,	அவ்வாேற,	இங்
ெகாற்றைவ	தனித்	ெதய்வமாகேவ	விளங் கிறாள்.	

அதிதி,	எல்ைலயற்ற	க ைண ம்	அ ம்,	வண்ைமக ம்	உரிய	ெதய்வமாக
வழிபடப்	ெப கிறாள்.	ெகாற்றைவேயா,	ேநர்மாறாக,	ேபாரில்	ெவற்றி
காண்பதற்காக,	ெவறியாட்டம்,	 திப்பலி	என்ற	பயங்கரங்க டன்
வழிபடப்ெப கிறாள்.	
எனேவ	ெகாற்றைவ,	தாய்ச்	ச தாயம்	வீழ்த்தப்பட்ட	காலத்தில்	எ ச்சி	ெபற்ற
மக்கள்	ெதய்வம்	என் 	ெகாள்ளலாம்.	
தந்ைத	நாயகம்,	அதிதிையக்	கச்யபரின்	மைனவியாக் கிற .	இங் ம்

கனின்	தாயாகிய	ெகாற்றைவ,	சிவனின்	மைனவியாக,	உமா,	காளி,	மாதங்கி
என்ெறல்லாம்	அறியப்ப கிறாள்.	

சங்க	இலக்கியத்தில்,	‘மாதங்கி’	என்ற	மரபினர்	பற்றிய	 றிப் 	வ கிற .	

விறலியர்	எனப்ப ம்	மக்கள்,	இைச,	 த் 	ஆகிய	மனங்கவர்	கைலகளில்	சிறந்த
நாேடா களாவர்.	இவர்கைள	பாண்மகள்,	மாதங்கி	என் ம்	வழங்கக்
காண்கிேறாம்.	



சிலப்பதிகாரத்தில்,	இந்திர	விழாைவ	விவரிக் ம்	ப தியில்	காணப்ப ம்
கண் ளாளர்	என்பார்,	மாதங்கர்,	பாணர்,	 த்தர்	என்ேற	அ யார்க் 	நல்லார்
உைரயில்	விவரிக்கப்ப கிறார்.	
இந்த	நாேடா 	மக்கள்,	அரசைரப்	 கழ்ந் ம்	வாழ்த்தி ம்	பல	பிரேதசங்களி ம்
திரிந்தனர்.	இவர்கள்	மக்கள்	கைலஞராக	விளங்கிய மன்றி	நிமித்தங்கள்
கணித் ச்	ெசால் ம்	ேசாதிடராக ம்	விளங்கினர்.	ஆண்	நாயகத் க்
கட் ப்பட் ராத	இந்தச்	ச தாயத்தினர்	(ஆண்	-	ெபண்	உட்பட)	 த்தர்-விறலியர்

க்களாகத்	திரிந்தனர்	என் ம்	ெகாள்ளலாம்.	

ெசளதத்திக்	 ன்றில்,	‘எல்லம்ைம’க்ேக	தாசிகள்	என் 	தங்கைள	விளக்கிக்
ெகாண்ட	ெபண்கள்,	தந்ைதயாதிக்கச்	ச தாயத்தினரால்,	ஒட் 	ெமாத்தமாகப்
பரத்ைதயராக	ஒ க்கப்பட்டனர்	என்பேத	வரலா .	ெபண்	ெதய்வத் க் த்
தாசியா?	
‘ஆண்க க் ,	ஆண்	ெதய்வங்க க் த்	தாசியா ங்கள்’	-	என்
வீழ்த்தப்பட்டனர்.	
அரசைவகளில்	இன்றியைமயாத	ெபா ப்ேபற்றி ந்த	பாணர்-பாண்மகள்
ேதவதாசியாக	ம பிறப்ெப த்தாள்.	

ேமல்	வ ணத்தினரால்	ஒ க்கப்பட் ம்	வீழ்த்தப்பட் ம்	 ைலக்கப்பட்ட	சக்திகள்,
சித ண்ட	மக்களின்	சி 	ெதய்வங்களாக	உ ப்ெபற்றன.	அேத	ேமல்
வ க்கத்தினர்,	அச்சம்	ேமலிட	வழிபடக் ய	சடங் களில்,	அச்சக்திகள்
காலத்ைத	ெவன் 	‘வாழ்ந் '	வ கின்றன.	

தாயாண்	மர 	ஒ க்கப்பட் 	தந்ைதயாதிக்கம்	ேமல்	நிைலயாக்கமாக	நா
ம்	ஒப் க்	ெகாள்ளப்பட்ட .	 ர்ந் 	ேநாக்கினால்	இதற் 	ஒ 	 க்கிய

காரணம்	 லப்ப கிற .	

ஆதிமரபில்,	மா டம்	பண்பைடயாத	சில	 கள்	ெதரிய	வ கின்றன.
க்கியமாக,	நரமாமிசம்	ெகாள்ளல்,	 திப்பலி	ஆகிய	வழக்கங்கைளக்
றிப்பிடலாம்.	

‘ேபய்	மகளிர்’	என்பவர்கைளப்	பற்றிய	விவரங்கைளச்	சங்க	இலக்கியங்களில்
பார்க் ம்ேபா ,	நரமாமிசம்	 சிக் ம்	ஒ 	 ட்டத்தார்	ச தாயத்தில்
வாழ்ந்தி ந்தைத	ஊகிக்கத்	ேதான் கிற .	

இறந் 	ேபான	ேபார்	வீரரின்	 லாைல,	ேபார்க்	களத்தில்	வந் 	இந்தப்	ேபய்	மகளிர்
உண் கிறார்கள்.	இந்தக்	 ட்டத்தினைரப்	ெபண்களாகேவ	 றிப்பி வ ம்,
இவர்கள்	பிணங்கைளத்	தின் 	 த்தா ம்	விவரங்கைள	விரிப்ப ம்,	அச்சம்,
அ வ ப் 	இரண்ைட ம்	ஊட் வதாக	இ க்கின்றன.	ேபய்	மகளிர்
பிணக் வியைலச்	 ழ்ந் 	நிற்பர்...	( றநா -359:1-8)	என்



வ ணிக்கப்ப கிற .	

ேபார்க்களத்தில்	பி ங்கிய	கண்ைண ைடய	ேகாட்டான்கள்	 ழ ம்	 ரலாகிய
தாள-இைசக் 	ஏற்ப,	ெகா ய	கண்கள்	உைடய	ேபய்	மகள்	ஆ வாள்	என்
பதிற் ப்	பத் 	விவரிக்கிற .	

இ 	ேபான்ற	விவரங்க ம்,	ெகாற்றைவ	வழிபாட் 	ெவறியாட்டங்க ம்	தாயாண்
ச தாயத் க் ம்	தந்ைதயாதிக்கச்	ச தாயத் க் மிைடேய	ேதான்றிய
ேபாராட்டங்கைள ம்	 ரண்பா கைள ம்	 றிப்பைவ	யாகேவ	ஊகிக்கலாம்.	
உயிர்ப்பலி-நரமாமிசம்-ெகா க் ம்	வழக்கம்	 க்ேவதப்	பாடல்களி ம்
காணப்ப கிற .	

னச்ேசபன்	அஜிகர்த்தன்	என்ற	 ஷியின்	 தல்வன்.	இவைன,	நரபலிக்காக,
தந்ைத	விற் வி கிறார்.	ஏைனய	மக்கைளக்	காப்பாற்ற	 யாத	வ ைம,	ஒ
சில	ப க்கைளப்	ெபற் ,	இரண்டாவ 	மகனான	கனச்ேசபைன	விற் விடச்
ெசய்கிற .	

இராமாயணத்தி ம்	ஐதேரயப்	பிராம்மணத்தி ம்	காணப்ப ம்	இவ்வரலா ,
அரிச்சந்திர	மாமன்னைன ம்	இதில்	ெதாடர் ப த் கிற .	

அரிச்சந்திரன்,	தனக் ப்	பிள்ைள	இல்ைல	என்ற	 ைற	தீர்க்க,	வ ணைன
ேவண் த்	தவமியற்றினான்.	 தல்	பிள்ைளையத்	ெதய்வத் க் ப்	பலி
ெகா ப்பதாக ம்	ேநர்ந் 	ெகாண்டான்.	

பிள்ைள	பிறந்த ;	ேராஹிதன்	என் 	ெபயரிட்டான்.	ஆனால்	இந்தத்	தைலப்
பிள்ைளையப்	பலி	ெகா க்க	மனம்	வரவில்ைல.	

ேராஹிதன்	பிள்ைளப்	ப வம்	கடந்த ம்,	தந்ைத	அவனிடம்	வ த்தத் டன்,
ெதய்வத் க் 	அவன்	பலியாக	ேவண் யவன்	என்பைத	அறி த்தினான்.
ேராஹிதனால்	இைத	ஏற்க	 யவில்ைல.	
வ ைமயினால்	தவித்த	அஜிகர்த்த ஷி	 ம்பத்தினைரக்	கண்டான்.	
ப க்கள்	ெகா த் ,	 னச்	ேசபைனத்	தனக் ப்	பதிலாக	பலி	பீடத்தில்
பிணிக்கப்ெபற்றான்.	

அப்ேபா 	வி வாமித்திர னி,	 பீடத்ைத	அலங்கரித்தவராக	இ ந்தார்.
னச்ேசபன்	அவைரத்	ெதா ,	“இந்தப்	பலிபீடத்தில்	இ ந் 	எவ்வா

வி ப ேவன்	ஐயேன!”	என் 	வ ந்திய தான்.	

னிவர்,	அவ க் ச்	சில	மந்திரங்கைள	உபேதசித்தார்.	அந்த	மந்திரப்	பாடல்கள்
க்ேவதம்	 தல்	மண்டலத்தில்	(1-6-1)	காணப்ப கின்றன.	அதிதியாம்

ெப ந்தாயின்	க ைண,	 தல்	ேதவனான	அக்னி,	ஸாவித்ரி	என்ற	 ரியன்,
வ ணன்	ஆகிேயாரின்	ேபர ள்	ேவண்டப்ப கிற .	பரிதாபமாகப்	பலிபீடத்தில்



பிணிக்கப்பட்ட	 னச்ேசபைனின்	மன்றாட்டாக	விரி ம்	இப்பாடல்கள்,	அதிதியின்
ைமந்தர்கைள,	ஆதித்ேதவர்கைளக்	 தி	வழிபாட் க் ரியவர்களல்ல	என்
ெதளிவிக்கிற ,	

நரபலி	ேவள்விையச்	ெசய்ய	ேவண் ய	 ேராகித	வி வாமித்திரர்,	அந்தப்
பலிபீடத்திலி ந் 	அவைன	வி விக்கிறார்.	

எனேவ,	நரபலிைய	எதிர்த்த	 ரட்சியாளராக ம்	வி வாமித்திரர்
றிப்பிடப்ப கிறார்.	

இந்த	விவரங்கள்,	மா ட	ச தாயம்,	தந்ைத	நாகரிகத்தில்	ேமல்	நிைலயாக்க
நாகரிகம்	கண்டைதக்	 றிப்பாக் கின்றன.	

மகாபாரத	இதிகாசம்	காட் ம்	மா ட	ச தாய	ேமம்பாட் ல்,	பல்ேவ 	நிைலகளில்
மகளிர்	 தந்தரங்கள்	கட் ப்ப த்தப்ப வேத	பிரதிபலிக்கிற .	மகாபாரதம்,
ஏராளமான	கைதகைள ம்	 ைணக்	கைதகைள ம்	உள்ளடக்கிய	ஒ 	ெப ங்கடல்
எனலாம்.	மனித	இயல் கைள	ஒவ்ெவா 	ேகாணத்தி ம்	ெதளிவாக் ம்
இந்த	இதிகாசத்தில்,	சத்தியவதி	-	பராசரர்	-	வியாசர்;	சத்யவதி-சந்த ,	 ந்தி
என் ம்	ப் தா,	பாண்டவர்கள்-காந்தாரி-தி தராஷ் ரன்- ரிேயாதனர்கள்	என்ற
தைல	 ைற	மாற்றங்களில்	ெபண்களின்	தனித் வமான	 தந்தரங்கள்	ப ப்ப யாக
ஒ க்கப்பட் 	வந்தி ப்பைதக்	காண்கிேறாம்.	என்றா ம்,	அவர்கள்	‘தாய்’	என்ற
க்கியத் வம்	ெபற்றி க்கிறார்கள்.	அந்த	ேமன்ைம	அவர்க க்

அளிக்கப்பட் க்கிற .	

ஆனால்	மகாபாரதப்	ேபா க் க்	காரணியாக	விளங் ம்	 ெரௗபைத,	‘தாய்’	என்ற
ேமன்ைமக் ரியவளாகேவ	ேபாற்றப்படாமல்	இழிந் விட்ட	நிைலையக்
காண்கிேறாம்.	
ெரளபைத,	“அேயானிஜா”	என் 	 றிக்கப்ப கிறாள்.	ஒ 	தாயின்	ேயானியில்

உதித்தவளல்ல	என் 	ெபா ள்ப கிற .	சீைத	 மியில்	கிைடத்தாள்;	இவள்
யாக ண்டத்தில்	கிைடத்தாள்.	 பத	மன்னன்,	தன்ைன	அவமானம்
ெசய்தவைரப்	பழிவாங்க,	அ ச் ன க் 	மாைலயிட,	ஒ 	ெபண்ைண	ேவண்
ேவள்வி	ெசய்தான்.	அதன்	பயனாக	இவள்	அக்கினியில்	ேதான்றினாள்	என்
ெசால்லப்ப கிற .	

இ 	 றித் ,	மராத்திய	வரலாற்றறிஞர்	ராஜ்வாேட	தம்	‘பாரதியத்	தி மண
ைறகளின்	வரலா ’	என்ற	 லில்	இவ்வா 	 கிறார்.	

“ேயானிஜ	என்ற	ெசால்தாயின்	க வைறையக்	 றிப்பதாகக்	ெகாண்டா ம்,
பண்ைடய	ேவத	ெமாழியில்,	அ 	‘இல்லம்’	என்ற	ெபா ைள ம்	 றிக்கிற .
அதாவ ,	இவ ைடய	தாய்,	இவர்க ைடய	இல்லமாகிய	உைறவிடத்தில்
உரியவரால்	க றவில்ைல.	யாக	சாைலயில்-க ற்றாள்	என்பேத	ெபா ள்.”	



இந்த	வைகயில்,	காந்தாரி	 	ைமந்தர்கைளப்	ெபற்றாள்	என்பதற் ம்	உரிய
ெபா ைள	இந்த	 லில்	அவர்	விளக் கிறார்.	
“உயிர்	வித் க்கள்	 	 ம்பங்களில்	ைவக்கப்பட்டன.	அக் ம்பங்களில்	இ ந்

தல்வர்கள்	ேதான்றினார்கள்	என்ற	 ற் ம்	அப்ப ேய	ெபா ள்	ெகாள்ள
யாததா ம்.	தி தராஷ் ர க் 	 	இல்லங்களில்	 	ெபண்கள்	அவன்

வித்ைதச்	 மந் 	ெபற்றார்கள்.	அந்தப்	பிள்ைளகள்,	பட்ட	மகிஷியான
காந்தாரியின்	ைமந்தர்	களானார்கள்	என்பேதயாம்	அ .	

பாண்டவர்கள்	இன்ைறய	திெபத்ைதத்	தாயகமாகக்	ெகாண்ட	தாய்வழி	மரபினர்.
ெகளரவர்கேளா,	காச்மீரத்ைதத்	தாயகமாகக்	ெகாண்டவர்கள்.
ன்னவர்களிைடேய	பல	நாயக	மணம்	(Poliyandry)	தைட	யில்ைல.

பின்னவரிைடேய	பலதாரமணம்	(Polygamy)	தைடயில்ைல.	இ 	அணிைமக்காலம்
வைர	நில ம்	வழக்கம்	என் ம்	அவர்	 றிப்பி கிறார்.	
ந்தி,	பல	நாயகர்களின்	ெதாடர்பில்	தன்	ைமந்தர்கைளப்	ெபற்ெற த்தாள்.	இவள்

தாயாண்ைமச்	 தந்தரம்	ெபற்றவள்	என் 	ெசால்லி	வி வதற்கில்ைல.
ஆண்ைமயில்லாத	நாயக க்காக,	ைமந்தர்கைளப்	ெப கிறாள்.	அவர்கள்
பாண்டவர்கள்	என்ேற	அறியப்ப கிறார்கள்.	ஆனால்,	 ரிேயாதன ம்	தம்பிய ம்
அவ்வா 	அறியப்படாமல்,	 ேதசத்ைத	 தன்ைமப்ப த்தி	‘ெகளரவர்கள்’	என்
றிக்கப்ப கிறார்கள்.	 ந்தி	ஆண்நாயக	மாற்றக்	 கைள,	தாய்த்	தன்ைமத்

தண்டைனயாகச்	 மக்கிறாள்.	
திெரளபைதயின்	பிறப்ேப,	நிபந்தைன	நிமித்தத் க் 	உட்பட்டதாகிற .
அ ச் ன க் 	அவள்	மாைலயிட	ேவண் ம்	என்பதற்காக,	அ ச் னைனக்
கண் 	பி க்க,	 யம்வரம்	என்ற	ெபயரில்,	 ழ ம்	மச்ச	யந்திரம்	நி வப்	ப கிற 	

ெரௗபைத,	கர்ணனின்	மீ 	ஆைசப்பட்டாள்	என் ம்,	அவன்	ேபாட் யில்
ேதால்வி ற்றதால்	அ ச் ன க் 	மாைலயிட்டாள்	என் ம்	ெசால்லப்	ப கிற .
அப்ப யானா ம்	அவள்	அ ச் ன க் 	மட் ம்	தாேன	உரியவள்?	
பலநாயகர்	மரைபக்	 ந்தி	ெதாடரச்	ெசய்கிறாள்.	எப்ப ?	

ெவளிக் த்	ெதரியாத	 ரண்பா களில்	ெபற்ற	மகைனச்	சீராட்ட	 யாமல்
தவித்த	அவள்,	ெவளிப்பைடயாக,	“கன்னிைய	ஐவ ம்	ஏற்பீர்கள்”
றிவி கிறாள்.	

இந்தக்	 ற் ,	ெபண்ணின்	தாய்த்	தன்ைமயிேலேய	ஓர்	அ ேபால்	வீழ்கிற .
ஐவ ம்	உண்ணத்தக்க	ஒ 	கனி.	ஐந் 	சேகாதரர்க ம்	அ பவிக்க	உரிைம
ெகாண்ட	ெபண்.	

ெரௗபைதயின்	 த்திரர்கைளப்	பற்றிய	 றிப் க்கள்	இந்த	இதிகாசத்தில்
தன்ைமப்ப த்தப்பட் க்கவில்ைல.	அவர்கள்	உபபாண்டவர்கள்	என் 	மட் ேம



றிப்பிடப்	ப கிறார்கள்.	 றிப்பான	ெபயர்கள்	 ட	இல்ைல.	
ஆனால்,	கள்ளங்கபடமற்ற	திெரௗபைதயின்	ெபண்ைம	இந்த	மாக்கைத	 வ ம்
ேசாதைனக் ள்ளாக்கப்ப ம்	சந்தர்ப்பங்கேள	வ கின்றன.	

இவள்	சிரித்ததால்	 ரிேயாதனன்	மன ள்	 ண்ட	பழி	வாங் ம்	ெவறி	கிளர்ந்த .
அதன்	எதிெராலியாக	இவைள	ந ச்சைபயில்	அவமானப்ப த்தத்	 ணிந்தான்.
ேதர்ப்	பாகைன	அைழத் 	அவைளச்	சைபக் 	அைழத் வர	ஏவினான்.	

நாயகர்	தாந்தம்ைமத்	ேதாற்றபின்	என்ைன

நல் ரிைம	அவர்க்கில்ைல- ைலத்	

தாயத்திேல	விைலப்பட்டயின்-என்ன	

சாத்திரத்தா	ெலைனத்	ேதாற்றிட்டார்?-அவர்	

தாயத்திேல	விைலப்பட்டவர்;- வி	

தாங் ந் பதன்	கன்னி	நான்-நிைல	

சாயப் ைலத்ெதாண் 	சார்ந்திட்டால்-பின் 	

தார ைடைம	அவர்க் ண்ேடா?	

அமரகவி	பாரதியின்	வரிகள்	இைவ.	 ல	பாரதக்	கைதைய	ஒட் ப்	பைடக்கப்பட்ட
இக்காவியத்தில்,	 ெரளபைத,	தன்	கணவர்களின்	உரிைம	பற்றிக்	ேகட் ம்
அற் தமான	வரிைகள்	இைவ.	
அறி 	 டக்கப்பட்ட	அந்தப் ரப்	ெபண்ணாக,	ேபாகக்	க வியாக	தம்	நாயகரின்
ஏைனய	பல	நாயகிகளின்	மீதான	ெபாறாைமயி ம்,	அ த்தத்தி ம்	ெவளி	உலகம்
அறியாமல்	ஒ ங்கிவிட்ட	ெபண்ணில்ைல	இவள்;	இவள்	உரிைம	ேப கிறாள்;
அைவயில்	அமர்ந் ள்ள	மாெப ம்	சான்ேறாரிடம்	த மநீதி	ேகட்கிறாள்.	அவர்கள்
மனச்	சாட்சிகைள	உ க் கிறாள்.	

எல்ேலாரா ம்	ைகவிடப்பட்ட	பின்ன ம்	அபைலயாக	அவள்	 ந் 	விடவில்ைல.
ஒ 	ெபண்	உரிைமயாளனில்லாத	ஒ வைனத்	ேதாழனாக	ெந ங்க	 ம்
என்பைதக்	காட் ம்ப ,	உற்ற	நண்பனாகக்	கண்ணைனக்	 வி	அைழக்கிறாள்.
உ க்ைக	இழந்தவன்	ைகேபால்	கண்ணன்	அவள்	மானம்	காக்கிறான்.	

தமிழ்நாட் க்	 த் க்களி ம்,	நாடகங்களி ம்	 ெரளபைதையத்	 கி ரி ம்
வரலா 	ேமைடேயற்றப்ப வ 	வழக்கமாக	இ ந்த .	அமரகவி	பாரதி	இைதேய
அவள்	ஆங்காரியாகக்	 ந்தைல	அவிழ்த் விட் ,	பாவித் ச்சாதனன்	ெசந்நீ ம்



பாழ்த் ரிேயாதனன்	ஆக்ைக	இரத்த ம்	கலந் 	 ழலில்	 சிக் ளிப்ேபன்
என் 	 ைரக் ம்	காட்சிைய	 தன்ைமப்ப த்தி,	பாஞ்சாலி	சபதம்	என்ற
ஒப்பற்ற	காவியமாக்கினார்.	
இந்தத்	 ெரௗபைத,	பஞ்சகன்னியரில்	ஒ த்தியாக ம்,	இந்ததியக்	கிராம
ேதவைதயாக ம்	வழிபடப்	ெப கிறாள்.	பாண்டவர்	 ைணயில்லாத,	தாய்த்
ேதவைதயாக	இவள்	பாமரமக்கள்	வழிப ம்	ெதய்வமாக	விளங் கிறாள்.	இவள்
வழிபாட் ல்,	மக்கள்	யாேரா	ெசய்த	ெகா ைமக் த்	தாங்கள்	பிராயச்சித்தம்
ெசய் 	ெகாள்வ ேபால்	உடைல	வ த்திக்ெகாள் ம்	ேநர்ச்ைசகைள
ேமற்ெகாள்கிறார்கள்.	இந்த	வழிபாட் ல்	 க்கியமான 	தீமிதித்தல்.	

ஐவ க் 	நாயகியாக்கப்பட்டேத	ெகா ைம.	அதற் ம்	அப்பால்,	அவைள
மானபங்கம்	ெசய்யத்	 ணிந்த	ஆணாதிக்கத்ைத	அவள்	எதிர்த் க்	ேகட்ட
நிைலயில்,	அந்த	ஐந் 	கணவர்க ம்	அவைளக்	காப்பாற்ற	இயலாத	ஒ 	த மம்
பாலிக்கப்பட்ட 	அைதவிடக்	ெகா ைம.	
அவர்கள்	விராட	நாட் ல்	ஒளிந் 	வாழேநர்ந்தேபா 	 ெரௗபைத	அரசமாளிைகப்
பணியாட் யாக	ஊழியம்	ெசய்ய	ேவண் யி ந்த .	அங் ம்	மகாராணியின்
ேசாதரன்	கீசகன்	அத் மீறல்	அவைளச்	ேசாதைனக் ள்ளாக்கிய .	கீசகன்
பீமனால்	ெகால்லப்பட்ட	பிற ம்,	மன்னன்	இறந்த	பிற 	மன்ன க் ப்
பிரியமானதைனத்ைத ம்,	பிரியமான	ெபண்ைண ம் ட	அவ டன்	எரிக்க
ேவண் ம்	என்ற	வழக்கத் க் ட்பட் ,	அவைள ம்	அவ டன்	எரிக்க	ேவண் ம்
என்ற	த மத்ைத ம்	அக்காலம்	 ன்ைவக்கத்	தயங்கவில்ைல.	பிற 	அ
நிைறேவற்றப்படவில்ைல.	
அநியாய	ஆணாதிக்கத்	த மங்கைள	எதிர்த் க்	 ரெல ப்பிய	சக்தி-எ ச்சித்
ெதய்வமாக	இன்ன ம்	பாமர	மக்களின்	 ெரௗபைதயம்மன்	வாழ்ந்
ெகாண் க்கிறாள்.	
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க்ேவதம்	நான்காம்	மண்டலத்தில்	(IV-5-12)	ஸீதா	என்ற	ேதவைத
திக்கப்ப கிறாள்.	மக்கள்	நிலத்ைத	உ 	பண்ப த்தி,	தானியம்	விைளவித்

உண் 	வா ம்	நாகரிகம்	ச தாயத்தில்	வந் விட்டைத	இப்பாடல்கள்	பிரதி
பலிக்கின்றன.	

இங்ேக	ஸீைத	என்ற	ெசால் க் ,	கலப்ைப	என்ற	ெபா ள்
ெகாள்ளலாம்.“மங்களமான	ஸீைதேய!	உன்ைனப்	ேபாற் கிேறாம்!	இந்திரன்
ஸீைதையக்	ெகாள்ளட் ம்!	 ஷான்	வழிநடத்திச்	ெசல்லட் ம்!...	உ ைனகள்
நிலத்தில்	பதிந் 	கிளர்த்தட் ம்!	வானம்	மைழ	ெபாழியட் ம்!”	என்ெறல்லாம்
அ ள்	ேவண்டப்ப கிற .	

இராமாயண	இதிகாசம்,	இந்த	நாகரிக	ேமம்பாட்ைட	அ ப்பைடயாக்கி,	சீைதைய
நாயகியாக்கிப்	 திய	மானிட	த மங்கைள	நிைலநி த் கின்ற .	இந்தத்	த மம்,
நில ைடைமச்	ச தாயத்தின்	ஆணாதிக்க	நீதியாகி	ெபண்ணின்	அ ப்பைட
மனித	உரிைமகைளக்	கட் ப்ப த் கின்ற .	

சீைத ம்	நிச்சயமாக	ஒ 	தாயின்	வயிற்றில்தான்	உதித்தி க்க	ேவண் ம்.	 மியில்
கிைடத்தாள்	என்றால்,	 மி	நஞ் க்	ெகா ம்	நிண ம்	 தி மாக	மகைவ
பிரசவித்ததா?	எனேவ	அறி க் ப்	ெபா ந் ம்	வைகயில்	பார்க்க
ேவண் யி க்கிற ,	 ந்திையப்ேபால்	கன்னி	கழி ன்	க ப்பமாகி,	ச தாய
நிர்ப்பந்தத்தின்	காரணமாக	கானகத்தில்	கிடத்திவி ம்	தாய்	ஒ த்தியின்
மகளா?	
உயர்	வ க்கத் 	ஆண்,	கானகத்தில்	வாழ்ந்த	தி ந்தா	மக்களிைடேய	பிறந்த
ஒத்தி டன்	 ,	பிறந்த	 ழந்ைதைய	அங்ேகேய	விட் விட் 	வந் விடேவண் ம்
என்ற	நிபந்தைனயின்	பயனாகப்	 மிக் 	மகளானாளா?	

எப்ப 	ேவண் மானா ம்	ைவத் க்ெகாள்ளலாம்.	உலகில்	 தன் தலில்
கற்பிற்கணிகலமாகக்	க தப்பட்டவ ம்,	நில ைடைமச்	ச தாயத்தின்	இலட்சிய
நாயகியாக	விளங்கியவ ம்,	தீச்ேசாதைனயில்	 ளித்ெத ந்தவ மான
ெபாற் ைடச்	ெசல்வியின்	பாரம்பரியம்	ெமாட்ைடயாகேவ	விடப்பட் க்கிற .	

ேர ைகையப்	ேபால்	தாயாண் ப்	பாரம்பரியம்	இவ க் ம்
ெகா க்கப்படவில்ைல.	திெரளபைதையப்	ேபால்	தந்ைதயின்	மகளாக,	சானகியாக
ஆகிறாள்.	 ந்தி	ைகவிட்ட	கர்ணன்	'ராேதயன்’	என் 	வளர்ப் த்	தாயின்	ெபயைரக்
ெகாண்ட ேபால்	இவர்கள்	தாய்ப்ெபயைர	ஏற்றி க்கவில்ைல.	சனகனின்	மகள்
சானகி-மிதிைல	நகர்	அதிபனின்	மகள்	ைமதிலி-விேதக	நாட் 	மன்னன்	மகள்



ைவேதகி	என்ற	ெபயைரேய	ெபற் த்	திகழ்ந்தாள்.	
வில்	அம் 	ெகாண் 	ேவட்ைடயா 	வாழ்ந்த	நிைலையப்	பின்தள்ளி,	கா கைள
அழித் ,	விைளநிலமாக் ம்	ேவள்விகள்	ெசய்யப்ப கின்றன.	இந்த	மாற்றத்ைத
எதிர்ப்பவர்கள்,	இந்த	நாகரிகத்ைத	ஏற்க யாத	அரக்கர்கள்.	பண்படாத
மரபினர்;	நரமாமிசம்	ெகாள் ம்	மரபிலி ந் 	 ன்ேனறாதவர்கள்.	இவர்கள்
தாயாண்	 	மரபினர்	என் ம்	ெகாள்ளலாம்.	

ெபண்	தன்	 டல்	வி ப்பத்ைத	ஆணிடம்	ேகாரினால்,	அைத	நிைறேவற் வ
அவன்	கடைமயாக	இ ந்த .	அவ ைடய	வி ப்ப ம்	இணக்க ம்	இன்றி	ஆண்
அவைளத்	ெதாடமாட்டான்	என்ற	நிைல	இராமாயணத்தில்	ேபாராட்டமாகிற .	

ர்ப்பனைக	அரக்கர்	 லத்தினள்.	இராம	லட் மணர்களால்	அவமானம்
ெசய்யப்ப கிறாள்.	ஆனால்	இராவணன்	சீைதையப்	பலவந்தமாகச்	ேசரத்
ணியவில்ைல.	

சீைதயின்	நிமித்தமாக,	பண்ைடய	ேவட்ைடயா 	வா ம்	வாழ்வின்	சின்னமான
வில்ேல	இராமனால்	ஒ க்கப்	ெப கிற .	சீைதக் ,	நில ைடைமச்
ச தாயத் க் 	இன்றியைமயாத	கற்ெபா க்கம்	வலி த்தப்ப கிற .	

இராமகைதயின்	 க்கியத் வேம,	ெபண் க் க்	கற் 	என்றேதார்
அணிகலத்ைத	ெநறியாக் வதில்	ைமயம்	ெகாண் க்கிற .	பளிங் 	ேபான்ற
கண்ணா த்	 ண்ைட	ெம ேபால்	அனலில்	காட் ,	வைளப்ப ேபால்,	ெபண்ைண
ஆண்	நாயகச்	ச தாயத் க் 	உகந்தவளாக் ம்	ெநறியாக,	‘கற்பியல்’

ைமயாக்கப்ப கிற .	

இராமாயணம்	பிறந்த	வரலாற்ைறச்	சிறி 	 ர்ந் 	ேநாக்கலாம்.	வால்மீகி	 னிவர்,
கங்ைகயில்	நீரா வதற்காக,	நடந் 	ெசன் 	ெகாண் 	இ ந்தார்.	அப்ேபா
ன்ேன	இ 	அழகிய	‘க்ெரௗஞ்ச’	(நாைர	இனம்)	பறைவகள்	ஆ ம்

ெபண் மாக	உலகின்	தைலயாய	இன்பத்தில்	மயங்கி	இ ந்தன.	அப்ேபா 	ஒ
ேவடன்	அம்ெபய் ,	ஆண்	பட்சிையக்	ெகான் 	விட்டான்.	ெபண்	பறைவ
பரிதாபத் க் ரிய	 ரலில்	 த் 	வீழ்ந்த	காட்சிேய	கவி	இதயத்தில்	பதிந்
பாதிப் க் ள்ளாக்கிய .	இந்த	மாெப ம்	காவியத்ைத	இயற்ற,	உள்ளார்ந்த
கிளர்ச்சி	ெபாங்கி	வர	அ ேவ	காரணமாயிற் .	

காதல்	என்ற	உன்னதமான	ஆண்-ெபண்	ெதாடர் ,	ெவ ம்	உடல்பரமானதல்ல.	 டல்
தைலயாய	இன்பம்	என்றால்,	பிரிதல்	உலகத் ச்	ேசாகங்களைனத்ைத ம்
உள்ளடக்கியதா ம்	என் 	 றப்ப கிற .	ஆண்	பறைவ	வீழ்ந்த ம்,	ெபண்	ேவ
ைண	நா ேயா,	வி பட்ட	நிைலயிேலா	பறந் 	ெசல்லவில்ைல.	

இராமன்-சீைத	பந்தம்,	 ன்	எப்ேபா ம்	ச தாயத்தில்	இ ந்தி ராத	வைகயில்
ஆண்-ெபண்	ெதாடர்பாக	வைரய க்கப்ப கிற .	கற்ெபன் ம்	ெநறிக் 	இ ேவ



அ 	நிைலயாகிற .	

சீைத	 திய	 கத் 	நாயகி.	

இராமர்,	இராம டன்	ேசர்ந்தவர்கள்,	 னிவர்கள்	ஆகிேயார்	உயர்ந்த
மனிதர்களாக ம்,	இராவண டன்	ேசர்ந்தவர்கள்	அரக்கர்களாக ம்
காட்டப்ப கிறார்கள்.	 ராண	காவியங்களில்	இவர்க க் ப்	பயங்கர	உ வங்கள்
தீட்டப்பட் க்கின்றன.	

அக்காலத்தில்,	ஷத்திரிய ம்,	பிராம்மண ம்	மாமிசம்	 சிக்காதவர்களல்ல;
ம வ ந்தாதவர்களல்ல.	ஏன்?	வரலாற் த்	 வக்கக்	காலத்தில்,	அகத்திய
னிவர்.	‘வாதாபி’	என்ற	அரக்கைனப்	 சித் ச்	சீரணம்	ெசய்த	வரலா ம்

நரமாமிசம்	விலக்கல்ல	என்பைதேய	காட் கிற .	சமணசமயம்	தைல க்கிய
காலத்தில்தான்	 ற ம்,	 லா ண்ணாைம ம்	இந்திய	ச தாயத்தில்	இைசந்தன
எனலாம்.	
இராமயணத் 	மனிதர்கள்,	நரமாமிசம்	 சிப்பதிலி ந் 	வி பட்ட	நாகரிகம்
ெகாண்டவர்கள்	எனலாம்.	

கானகத்தில்	சீைதையத்	ேத 	வ ந்திய	ராமனின்	நிைல	பற்றி,	அ மன்
அேசாகவனத் ச்	சீைதயிடம்	ெதரிவிக் ம்	ேபா ,	

‘ந	மாம்ஸம்	ராகேவா	 ங்க்ேத,	நசாபி	ம 	ேஸ	வேத!’	என் 	 கிறான்.	இராமன்
ம ,	மாமிசம்	இரண்ைட ம்	தவிர்த் 	விட்டான்	என்பேத	இதற் ப்	ெபா ள்.	
ஆனால்	ம ம்	மாமிச ம்	அறவாழ் க் 	உகந்ததல்ல	என்ற	ேகாட்பா
வந் விட்ட	காலத்தில்,	இராமைர,	மாமிசம்	உண்பவராகேவா,	ம
அ ந் பவராகேவா	காட்டலாகாதல்லவா?	

‘மாம்சம்	என்றால்	மாம்பழத்தின்	க ப் :	ம 	என்றால்	ேதன்;	இவ்விரண்ைட ம்
எம்ெப மான்	தவிர்க்கிறார்’	என் 	 ராண	உைரயாசிரியர்கள்	ெபா ள்

வதாக,	காவ்ய	இராமாயணம்	என்ற	 லின்	ஆசிரியர்	தி .ேக.எஸ்.
ஸ்ரீனிவாசன்	விளக் வ 	இங் க்	க தத்தக்க .	

இதிகாச	 ராணங்கள்,	இலக்கியங்கள்	எல்லாேம	இயற்ைக	நியதிகைள ம்,	மானிட
இயல் கைள ம்,	உலக	உண்ைமகைள ம்	ஆதாரமாகக்	ெகாண்ேட	உ வாயின
என்ப தான்	ெமய்.	என்றா ம்	உண்ைமயான	மனித ல	வரலா தான்
கற்பைனக க் ம்	கற்பிதங்க க் ம்	உட ம்	உயி ம்	அளிக்கின்றன	என்பைத
ம க்க	 யா .	

ைகேகயி,	தாயாண்	ச தாயத்திலி ந் 	தயரதனால்	ெகாண் 	வரப்பட்டவள்.
ைகேகயி	அறிவிற்	சிறந்தவள்.	தயரதன்	ேமற்	ெகாண்ட	சம்பரா ரன்	ேபாரில்,	 ன்
நின் 	ேதேராட் 	அவைன	ெவற்றி	ெபறச்	ெசய்கிறாள்.	தயரதனின்	உளம்	கவர்ந்த



நாயகியாகிறாள்.	எனேவ,	தன்	மக க் த்	தான்	பட்டம்	என்ற	உரிைமைய
ைவத்தி க்கிறாள்.	இ 	தசரத க் ம்	உ த் கிற .	எனேவ	தான்	ைகேகயியின்
ைமந்தைனத்	தாய்	மாமன்	வீட் க் 	அ ப்பி	விட் 	உடேன	மைனவியைரக்	 டக்
கலந்தாேலாசிக்காமல்	இராம க் 	இராச்சியாபிேடகம்	ெசய்ய	 ைனகிறான்
தசரதன்.	

ைகேகயி,	தன்	உரிைமையக்	ேகா ம்	ேபா ,	தசரதன்	பரிதாபத் க் ரிய
நியாயவானாக ம்	ைகேகயி	மிகக்	ெகா யவளாக ம்
உ வகப்ப த்தப்ப கின்றனர்.	உண்ைமயில்	இ 	‘மாத் 	வாக்கிய
பரிபாலன’மாகேவ	இ ந்தா ம்	இராமன்	‘பித் 	வாக்கிய	பரிபாலனம்’	ெசய்யேவ
காட் க் ச்	ெசல்வதாகப்	பிரகடனப்ப த்தப்ப கிற .	

பதினா 	வய 	நிரம்பப்	ெபறாத	ராம க் ,	சின்னஞ்	சி மியான	விைளயாட் ப்
ப வச்	சீைத	மனவாட் யாகிறாள்.	வில்	அதற் 	ஒ 	சாக்காகிற .	

இந்தப்	ெபண் க் ,	தந்ைதயாதிக்கத்தின்	விைளவான	ெபற்றவர்	பாசம்,	பழகிய
இடத்திலி ந் 	ெபயர்த்ெத த்தல்	என்ற	 ன்பம்	இயற்ைகயானதாக	இல்ைல.
கணவன்	கிைடத்த	பிற ,	‘அவேன	சகல ம்’	என் 	ஐக்கியமாகி	வி கிறாள்.	
இராமன்	கானகம்	 ம்	நிைல	வந்த ம்,	கானகக்	ெகா ைமகைள	அவளிடம்
பலவாறாக	எ த் ச்	ெசான்ன	ேபாதி ம்,	அவள்	அவ டன்	ெசல்வைதத்	த த்
நி த்த	 யவில்ைல.	கணவேன	தனக் 	இனி	எல்லாம்	என்ற	ெநறி
அவ்வள க் 	அவ ள்	ஊறிவிட்ட .	

‘என்ைன	உடனைழத் ச்	ெசல்லத்	 ணிவில்லாமல்	நீர்	மட் ம்	வனத் க்
ஏகினால்,	தந்ைத	ஜனகர்	என்ன	நிைனப்பார்?’	என் 	ேகட்கிறாள்.	‘மைனவிையப்
பிறரிடம்	ஒப்பைடந் 	விட் ச்	ெசல் ம்	 த்தா ையப்	ேபான்றவெனன்
ம மகைன	நிைனத் 	விட	மாட்டாரா?’	என் 	அவேள	ெசால்கிறாள்.	இராமர்
இ க் மிடம்	கானகமானா ம்,	அ ேவ	அேயாத்தியாம்	அவ க் ...	

இந்த	வசனம்,	இன் ம்	உயி டன்	ெதய்வீக	வசனமாக	வாழ்கிற .	இந்தக்
கற் ெநறி	உபேதசம்	இன்ன ம்	அ த்தமாக,	கானகத்தில்	அத்ரி	 னிவரின்
மைனவி	அ ையயினால்	வயதில்	இைளய	சீைதக் 	அறி த்தப்ப கிற .
கற்பரசிகளின்	 ராணங்களில்	நிைலயாக	வா ம்	 னிபத்தினி	அ ைய
ம் ர்த்திகைளக்	 ழந்ைதகளாக்கியவள்	வானத் ச்	 ரிய க் ம்

ஆைணயி ம்	ஆற்றல்	பைடத்த	மாதரசி	அவள்.	இைளயவளான	சீைதைய,
‘கானகம்	வந் 	விட்டாய்,	தர்மத்ைத	உணர்ந் 	விட்டாய்.	எப்ேபா ம்,	அந்தக்
கணவைரக்	ைக	விடாமல்	இ !’	என் 	வாழ்த் கிறாளாம்.	அப்ேபா 	சீைத,
மி ந்த	உற்சாகத் டன்	தன்	தி மண	வரலாற்ைற	அந்த	 தாட் யிடம்
ெசால்கிறாளாம்.	 க்கியமான	ெசய்தி	யா ?	



உ நிலத்தில்	அவைளக்	கண்ெட த்த	சனகர்,	மகளாக	வளர்த்தார்.	அரசிளாங்
மரியாகேவ	வளர்க்கப்பட்டா ம்,	ஒ 	தாயின்	வயிற்றில்	பிறந்த	விவரங்கள்

ெதரியாமல்	இ க்ைகயில்,	அவ க் த்	தக்கெதா 	கணவைர	எப்ப த்	ேத த்
ேதர்ந்ெத ப்பார்?	
பின்னேர	வில்ைல	வைளத் 	நாேணற் பவ க் 	அவள்	மாைலயி வாள்	என்

	ெசய்தார்...	

‘தாய்	தகப்பன்	ெதரியாத	ெபண்ைண	எவன்	கட் வான்?’...இந்த	நியதி	இன் ம்
நிைலத்தி க்கிற .	

பதினான்காண் கள்	கா களில்	அைலந் 	திரிந்த	வாழ்க்ைக,	ஒ
சகாப்தத் க் ம்	அ த்த	சகாப்தத் க் மான	இைடநிைலைய	விள் கிற
எனலாம்.	இராமன்	மானின்	பின்	ெசன்ற	ேபா ,	காவலிலி ந்த	இலக் வைனச்
சீைத	சந்ேதகிக்கிறாள்.	இராமனின்	அபயக்	 ரல்	ேகட் ம்	அகலாத	அவன்	உள்ளக்
கிடக்ைகயின்	மீ 	ஐயங்	ெகாண் 	பழிச்	ெசால்ைல	வீ கிறாள்.	
இ ,	தைமயன்	மைனவியின்	மீ 	உரிைம	ெகாண்டா ம்	ஒ 	ச க	நிைலையக்
றிக்கிறெதன் 	ரா ல்	ஸாங்க் த்யாயன்	தம்,	மானவ	சமாஜ்	 லில்

ெதளிவாக் கிறார்.	

இத்தைகய	சீைத,	இராவணனின்	எல்ைலக் ள்	அேசாக	வனத்தில்	சிைற
இ க் ம்	நாட்களில்,	இராமன்	வ வான்,	தன்ைன	மீட் ச்	ெசல்வான்	என்
உயிைர	ைவத் க்	ெகாண் 	காத்தி க்கிறாள்.	
அவைளச்	 ற்றிய	அரக்கியர்...	
‘எங்கள்	அரச க் 	உகந்தவளாகி	வி ...	இல்ைலேயல்	உன்ைனப்	 சித் 	வி வ
எங்க க் ப்	ெபரிதல்ல’	என்ற	அச் த்தலில்	அவர்கள்	தன்ைம
ெகா ரமாக்கப்ப கிற .	இராவணன்	அவைளப்	பலவந்தம்	ெசய்யாமேல
அச் த்திப்	பணிய	ைவக்க	 ய கிறான்.	ெமல்லியளான	சீைத,	ஒ 	 ம்ைபக்
கிள்ளிப்	ேபாட் ,	அதற் ச்	சமமாக	அவைன	மதித் ப்	ேப வதாக
விவரிக்கப்ப கிற .	

இ 	ேசாக	சிகரம்தான்.	

இத்தைகய	நாயகிைய	இராமன்	சந்ேதகப்பட்டாேன?	

அப்ேபாைதய	சீைதயின்	மேனா	நிைலயா ?	அ 	ேசாக	சிகரமில்ைலயா?
அக்கினியில்	 ந் 	தன்	 ய்ைமைய	நி பித்த	பின்ன ம்,	 மக்கள்
சந்ேதகப்ப கிறார்கள்	என் ,	 ரண	க ப்பிணியான	மைனவிையக்
கானகத் க் 	அ ப்பித்	தன்	அரச	 ல	நியாயத்ைத	நிைல	நாட் க்
ெகாள்கிறாேன,	அ 	ேசாகத்தின்	ெந 	 யல்லேவா?	



இன் ம்,	அவன்	உ வாகேவ	இரண் 	பிள்ைளகைளப்	பார்த் க்	ேகட் 	உணர்ந்த
பின்ன ம்,	 னிவர்,	அவர்கள்	சீைதயின்	 தல்வர்கள்,	அவள்	உத்தமி	என்
நற்சான் 	அளித்த	பின்ன ம்,	அந்த	ஆண்	ஆதிக்கம்	கனிந்
ெகா க்கவில்ைல...	
அவள்	எப்ப 	இன் ம்	தன்	உள்ளத்ைத	நி பிப்பாள்?	

மி	பிளந்த ;	அவள்	தாயின்	ம யில்	ஐக்கியமானாள்.	
ஆணாதிக்கம்	ெபண் க் ப்	 ட் ய	விலக்க	 யாத	தைளயாக	இன் ம்	இந்த
ெநறி	இ க்கிக்	ெகாண் க்கிற .	

ெசாந்த	மண்ணிலி ந் 	ெபயர்த் 	எ த் 	வந் 	அறி 	ெவளிச்ச ம்	 தந்தரக்
காற் ம்	 காத	 னியத்தால்	அவள்	உைழப்ைப ம்	பிள்ைள	ெப ம்	 னித
ஆற்றைல ம்	ெகாச்ைசப்ப த்தி	ஆ ம்	ஆணாதிக்க	வரலா தான்	இந்தியப்
ெபண்ணின்	ச க	வரலா .	இராமாயணத்தில்	 ரணமான	கற் ெநறி,	 ப்
ராணங்களில்,	எத்தைன	 ற்றாண் கள்	ேதய்ந்த	ேபாதி ம்,	 திய
வ வங்களில்	அவைள	மட் ம்	பிணிக் ம்	ெநறியாக	வலிைம	ெபற்றி க்கிற .
தாயாகி	நின்ற	ெபண்,	ெவ ம்	உைடைமப்	ெபா ளாக,	களங்கத்ைதக்	 த்தி
வீசிெயறியப்ப ம்	நிைலக் 	இழிந் 	ேபானாள்.	

இந்த	இரண்டாம்	நிைல	நிராகரிப் ,	க ப்பிணியாகச்	சீைத	ந க்காட் ல்	விடப்ப ம்
ெகா ைம,	அர ,	ஏகாதி	பத்தியம்	என்ற	விரிந்த	நிைலயில்	 ன்ேறறி	நின்ற
தந்ைத	நாயகத்தின்	உச்சகட்டத்ைதப்	பிரதிபலிக்கிற .	

இந்த	நிராகரிப் ,	எந்த	வ க்கத்தினரா ம்	நியாயப்	ப த்தப்பட் க்கவில்ைல.	
இராம	கைத	உண்ைமயில்	வரலாற் 	நிகழ்ச்சியா,	கற்பைனயா	என் 	அ தியிட் ச்
ெசால்ல	 யாவிட்டா ம்,	நைடெபற்ற	சில	 கள்	இதற் 	ஆதாரங்களாக
உதவியி க்கலாம்.	

இந்த	 ல	இராமாயணக்	கைதையப்	பின்பற்றி,	பல	ெமாழிகளில்,	பல
பிரேதசங்களில்	காலந்ேதா ம்	இராம	கைதகள்	 ைனயப்	ெபற்றி க்கின்றன.	

பல	 ற்றாண் க க் ப்	பின்னர்,	கம்பர்	தமிழில்	இக்கைதையத்	ெதன்
தமிழ்நாட் க்ேக	உரித்தாக்கி ள்ளார்.	
சீைத	இங் 	அறியாச்	சி மியல்லள்,	மங்ைகப்	ப வமைடந் 	அவன்	வ விேல
தன்ைனப்	பறிெகா க் ம்	நிைலயிலி க்கிறாள்.	ெபண்ணின்	ச தாய	நிைல,
இவ்வா 	பல	பாத்திரங்களில்	பிரதிபலிக்கக்	காணலாம்.	 றிப்பாக,	அகலிைக
வரலாற்ைற	எ த் க்	காட்டாகப்	பார்க்கலாம்.	 லக்கைதயில்,
இராமலட் மணர்கைள,	ேகாசிக	 னிவர்	ேவள்வி	 த் 	மிதிைலக்
அைழத் ச்	ெசல் ம்	வழியில்	அகலிைக	வரலா 	 றப்ப கிற .	



வழியில்	ேகாதமர்	ஆசிரமம்	இ க்கிற .	அங் 	பிறர்	கண்களில்	படாமல்	 ய	தவ
வாழ் 	வாழ்ந் ,	 ன் 	ெசய்த	தவ க் ப்	பரிகாரம்	ேத ம்	அகலிைகையப்	பற்றி
அவர்க க் 	 னிவர்	 கிறார்.	அப்ேபா 	 லிலி ந் 	அகலிைக
ெவளிப்பட் ,	இராமைன ம்	 னிவைர ம்	வணங் கிறாள்.	அவ ைடய	ேமனி,
க ம்	விரதங்களினால்	ெமலிந் 	 ங்கி,	‘அந்தப்	ேபரழகி	அகலிைகயா,	இவள்?’
என் 	ெசால் ம்ப 	மாறி	இ க்கிற .	

இவர்கைளக்	கண்டதனால்,	பாவமாகிய	மா கள்	நீங்க,	அவள்	கண்ணிர்	மல்கத்
திக்ைகயில்,	அவைளக்	ைகவிட் ந்த	கணவர்	ேகாதம	 னி	அங்ேக

வ கிறார்.	இ வ ம்	தம்பதியாகத்	தி ம்பினர்	என்ப 	 லக்கைத.	பின்னர்,
பத்ம ராணத்தில்,	அகலிைக	தவறிைழத்ததினால்	கல்லா ம்ப 	கணவராகிய
ேகாதம	 னியினால்	சபிக்கப்	ெப கிறாள்.	ஆண்டாண் க்காலம்	கல்லாகிக்
கிடந்த	அவள்,	இராமனின்	பாத ளி	பட்ட ம்	மீண் ம்	ெபண்ணாகிறாள்	என்
மாற்றப்ப கிற .	

இைத	ஒட் ேய,	கம்ப ம்	ைதயைலக்	கல்லாக்கி	வி கிறார்.	இந்தக்	‘கல்’
மகத் வம்,	இராமனின்	கால்	மகத் வமாகி	எத்தைன	எத்தைன
கற்பைனக க் ம்	விளக்கங்க க் ம்	இடம்	ெகா த்தி க்கின்றன?	இன் ம்
தி மண	ைவபவங்களில்	அம்மி	மிதிக் ம்	சடங்கில்,	‘ெபண்ேண!	நீ	மனதி ம்
ேராகம்	இைழக்கலாகா !	அப்ப ச்	ெசய்தால்,	அகலிைகயின்	கதிதான்!	நீ

கல்லாவாய்!’என் 	 க் மமாக	உணர்த்தப்ப கிற .	

‘கற் 	ெநறி	காத்தால்	இறந்தபின்	வானத் 	‘அ ந்ததி’	ேபால்	தாரைகயாகச்	 டர்
வி வாய்!’	என் ம்	உணர்த்தப்	ப கிற .	காவிய	நாயகன்	மீ 	எந்த	ஒ
க ம் ள்ளி ம்	விழலாகா .	எனேவ,	கம்பர்,	இராமபட்டாபிேஷகத் டன்	கைதைய

த் 	விட்டார்.	
ஆனால்,	இந்த	இ பதாம்	 ற்றாண் ன்	இ திக்	காலத்தில்,	நவீன	மின்ன
இயல்	சாதன	வ வில்	இராமாயணம்	உயிர்	ெபற்ற	நிைலயில்,	சீைத,
ரண	க ப்பிணியாக,	இராமனிடம்	தாேன	அவன்	நிராகரிப்ைப	ேவண் 	விைழந்

மன்றா ப்	ெபற்றாள்.	இராமன்	அ 	தாளாமல்	தாேன	ஒ ங்கிப்	ேபானதாகச்
சித்திரிக்கப்	ெபற்ற .	

இந்தக்	காவிய	நாயகனின்	மீ 	எந்த	ஓர்	ஆணாதிக்கப்	பழி	நிழ ம்	விழக் டா
என் ,	சீைத	தாேன	வலிய	வந் 	காட் க் ப்	ேபானதாகத்	தட்ைட	மாற்றிப்	ேபாட்ட
விந்ைதைய	என்னெவன் 	ெசால்ல?	இ ...	இன்ைறய	ஆணாதிக்கம்	காட் ம்
மாயமல்லாமல்	ேவெறன்ன?	
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மனித	ச தாய	வரலாற்றின்	ப 	பார்த்தால்,	ஒ வ க் 	ஒ த்தி	என்ற	நாகரிகம்
பல	ப கைளக்	கடந்த	பின்னேர	வந்தி க்கிற .	இ 	ஒ த்திக் 	ஒ வன்	என்ற
ஒேர	நிைலயில்	கற் 	வைளயமாக	மாறிவிட்ட	ெநறியில்	நின்றி க்கிற .	ஆனால்,
தாய்ைம	என்ற	ேமலாம்	ஆற்றல்,	ெவ ம்	ேபாகத் க் 	இழிந்தபின்,	அதற்காகேவ
ஒ 	வ க்கத்ைதச்	ச தாயம்	நியாயப்ப த்தி	வந்தி க்கிற .	கற் 	ெநறி	ஒ
ெபண்ணின்	ஆ ைமயில்	எவ்வா 	பதிந் 	அவைள	 டக்கி	வி கிறேதா,
அேதேபால்,	ஒ 	ெபண்	தன்	உடலினால்	மட் ேம	பிைழக் ம்	மரபில்
வந்தி ப்பதாக ம்,	அதற் ரிய	ெநறிகளில்	ஒ வேத	த மம்	என் ம்
கற்பிக்கப்பட் 	வந்தி க்கிற .	

இப்ப 	விைலமகளி க்கான	வாழ்வின்	ேதாற் வாய்,	அன்ைறய	 ராணங்களில்
இ ந் 	இன்ைறய	பாலியல்	வன் ைற	அநீதிகள்	வைரயி ம்	ஒேரவிதமாக
நியாயப்	ப த்தப்பட் க்கிற .	

ஒ 	ெபண்,	கற் 	ெநறியிலி ந் 	வ வி	விட்டால்,	பிற 	அவள்	உடல்,	ெபா வான
ேபாகத் க் 	உரியதாகிற 	என்பேத	நீதி.	
மகாபாரதம்	ஆதி	ப வத்தில்	வ ம்	ஒ 	வரலாற்ைறப்	பார்ப்ேபாம்.	தீர்க்கதமஸ்
என்ற	ஒ 	ரிஷி-கண்ணற்றவர்-	இவர்	தம்	மைனவி டன்	இன்பம்	 ய்ப்பதில்	எந்த
ஒ 	வரன்	 ைற ம்	பாலிக்காதவராக	இ ந்தார்.	மற்ற	 னிவர்க க் ம்,	இ

ண் தலளிக்கக்	 யதாக	இ ந்த .	தீர்க்கதமஸின்	மைனவி
ெவ ப்பைடந்தாள்.	அவைர	விட்டகல	 யன்றாள்.	அப்ேபா 	அவர்	ஒ 	விதி
ெசய்தார்.	
“இன்றிலி ந் 	ஒ 	ெபண் க் ,	கணவனாகிய	ஒேர	ஆண்தான்	எல்லா ம்.
அவன்	உயி டன்	இ ந்தா ம்,	இல்லா	விட்டா ம்	அவள்	மாற்றாைன	நாடலாகா .
இந்த	விதிைய	அவள்	மீறினால்,	 லத்தில்	இ ந் 	விலக்கப்	ப வாள்.	இவள்
தி மணமாகாத	கன்னியாக	இ ந்தா ம்	 ட	ஒ வைன	 ைறயின்றிச்
ேசரலாகா .	அப்ப 	நடந் 	ெகாண்டால்,	அவள்	 லத்திலி ந் 	விலக்கப்ப வ
மட் மின்றி,	அவைளச்	ேச பவர்கள்	எவ ம்	பணம்	ெகா த் ப்	ெபறலாம்.
உடலின்பத் க் 	விைல	ெபற் 	என்ெறன் மாக	ெவட்கக்	ேகட் க் ம்
அவமானத் க் ம்	உரியவளாக	அவள்	வாழ்வாள்”.	கணவன்-மைனவி	என்ற
உறவில்,	ஆணின்	ஆதிக்கத்ைதப்	ெபண்	ெபா த் த்தானாக	ேவண் ம்.
இல்ைலேயல்	சபிக்கப்ப வ 	உ தி	என்ற	அவலத்ைத	விள் கிற 	இந்தப்	 ராண
வரலா .	ெபண்க க் 	இைழக்கப்ப ம்	அநீதிகைள	நியாயம்	என்
அவர்கைளேய	க தச்	ெசய் மள க் 	அவர்கள்	மனங்கைள	ெம பதத்தில்



வைளத் 	 டமாக்க	எத்தைன	 ராண	நீதிகள்?	

மத்ஸ்ய	 ராணம்	 ம்	வரலா 	இ .	

ஒ ைற	பி ம்மா	சிவனிடம்	விைலமகளி க்கான	ஏேத ம்	காரண ம்
ெநறிக ம்	உள்ளனவா	என் 	வினவினாராம்.	சிவன்	 றிய	வரலா
கண்ணைன ம்	அவைனச்	ேசர்ந்த	பல்லாயிரக்கணக்கான	ேகாபிைககைள ம்
ைமயமாக்கிய .	ஒ ைற,	வசந்த	காலத்தில்,	 யில்கள்	 ம்	மாந்ேதாப்பில்,
தாமைரக்	 ளத்த ேக	கண்ணன்	தன்	மைனவிய டன்	ம ண் 	ஆ ப்பா
மகிழ்ந்தி ந்தான்.	அப்ேபா ,	அந்தப்பக்கம்	‘சம்பா’	என்ற	வலிய	ேதாற்ற ைடய
காட்டான்	ெசன் 	ெகாண் ந்தான்.	மைனவியரின்	கவனம்	அவன்	மீ
ெசன்ற .	

கண்ணன்	அ 	கண் 	ெவ ண் ,	‘நீங்கள்	ெகாள்ைளயரால்
கற்பழிக்கப்ப வீர்கள்!	பிற 	அ ைமகளாக	உழல்வீர்கள்!’	என் 	சபித்தான்.	

மனம்	வ ந்திய	அவர்கள்,	‘கண்ணா!	தவ 	ெசய் 	விட்ேடாம்!	எங்க க்
விேமாசனம்	உண்டா’	என் 	இைறஞ்சினார்கள்.	‘தல்ப்ய	 ஷியிடம்	ேபாய்க்
ேக ங்கள்!’	என்றானாம்	கண்ணன்.	கைதக் ள்	கைதயாக,	அவர்	இன்ெனா
கைதைய	விைடயாகக்	 றினாராம்.	

மானஸா	ஏரியில்	ஸுதாஸனின்	ெபண்கள்	ஆ ப்பா 	மகிழ்ந்
ெகாண் ந்தனராம்.	தற்ெசயலாக	அங் 	நாரதர்	வந்தாராம்.	ெபண்கள்	அவைர
மரியாைத டன்	வணங்காமேல.	‘நாராயணைனக்	கணவனாக	அைடய	நாங்கள்
என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்?’	என் 	ேகட்டார்களாம்.	நாரதர்	மனதில்	ேகாபம்
ெகாண்டா ம்	ெவளியில்	காட் க்	ெகாள்ளாமல்,	‘இளேவனில்	மாதங்களின்
பிற்ப தியில்	உயர்	வ ணத்ேதா க் ப்	ெபாற்கட் ல்	தானம்	ெசய்தால்
நாராயணன்	கணவனாக	வாய்ப்பான்’	என் 	 றினாராம்.	ஆனால்	உள் ற
‘விைலமகளிராவீர்’	என் 	சபித்தாராம்.	
இந்த	இரண் 	வரலா க ம்	ஒேர	க த்ைத	அ ப்பைட	யாக் கின்றன.	

கணவன்	என் 	உரிைம	ெகாண்டவ க் 	அவள்	ஒ 	க வி;ெபாம்ைம.	அவன்
எப்ப 	ேவண் மானா ம்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	இவ க் 	உயி ம்	உணர் க ம்
தனியாக	இ க்கலாகா .	மீறிவிட்டால்,	அதிகபட்சமான	தண்டைன,	அவள்	உடேல
ெபா ச்	ெசாத்தாவ 	தான்.	

இப்ப ச்	சபிக்கப்பட்ட	ஒ 	 லம்	இந்திய	மரபில்,	ஆணாதிக்க	ச தாயத்தில்
நியாயப்ப த்தப்பட் 	மீள	 யாத	தைளக க் ட்ப த்தப்பட்ட .
ஆணாதிக்கத் டன்	ேபார்	ெதா த்த	தாய்ச்	ச தாயத்தினர்,
தாசிகளாக்கப்பட்டனர்.	பண்ைடய	தமிழ்ச்	ச தாயம்	கண் ந்த	விறலியர்,	பாணர்
மரபினர்	இப்ப 	ஒ 	நாகரிகத் க் ள்	ெநறிப்ப த்தப்பட்டனர்.		



ெதய்வீகத்ைதத்	ெதாடர்பாக்கி,	இந்த	வாணிபம்	வளர,	ஆடல்,	பாடல்,	தத் வ
விளக்கங்கள்	என் 	அரிய	கைலகள்	ேமல்	வ ணத்தாரால்	வளர்க்கப்பட்டன.
சபிக்கப்பட்ட	 லம்	தன்ைனத்தான்	ேதாற்றிக்ெகாள்ள	இைணக்கப்பட்ட	பட் க்
ஞ்சலங்கள்	பல.	

இவள்	நித்ய	 மங்கலி.	இவள்	இ ப்பிடேம	மங்களமான .	இைறவ க்
ஆ ப்பா ,	மங்கள	ஆரத்தி	எ த் 	ஊழியம்	ெசய்வ 	ேபால்,	இவைள	ஆதரிக் ம்
ெப ங் 	மக்க க் ம்	இவள்	இேத	ஊழியங்கைளச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.
ஏெனனில்,	‘கல்லாகிய	ெதய்வம்	இவ க் ப்	ெபான் ம்	ெபா ம்	த மா?
அப்ப 	இவைள	ஆதரிப்பவர்கள்	இவ க் த்	ெதய்வம்	ேபான்றவர்.	அவர்கள்
இல்லங்களில்	இவள்	எல்லா	மங்கள	நிகழ்ச்சிக க் ம்	‘நித்ய	 மங்கலி’யாக
இ ந் 	வாழ்த் 	வசனங்கைளச்	ெசால்வாள்.	தன்	உடல்	ெபா ச்	ெசாத்
என்பைத	விளம்பரப்ப த் ம்	வைகயில்	அவர்கள்	அந்த	ஆண்கள்	தங்கள்	ெபா ள்
ஆடம்பர	அதிகாரங்கைள	அவள்	மீ 	ெச த்தத்	தைல	வணங்கி	உடன்	ப வாள்.	

இ ேவ	தாசியின்	த மமாக	இ ந்த .	

இவ ைடய	‘ெபா மகள்’	மர ,	உைடக்க	 யாத	ெதய்வீக	ஆைண	ெபற்ற
என் 	பல	 ற்றாண் க்காலம்	காப்பாற்றப்பட் 	வந்தி க்கிற .	அமரகவி
பாரதியின்	காலத்தில்	வாழ்ந்த	எட்டய ரம்	அரண்மைனத்	ேதவதாசி,	வள்ளிக்
கண்ணம்மாளின்	மகள்	 றினாள்-	
ப்பத்ைதந் 	வய க் ப்	பிற ,	பாரதி	ெசான்னார்கெளன் ,	என்	அம்மா

ஈ வர க் 	வரித் க்	கட் க்	ெகாண்ட	ெபாட் த்	தாலிைய	அவிழ்ந் 	விட் க்
கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்...	

'ஆனால்	கைடசியில்	சந்ததி	வ ைமயினால்	கஷ்டப்ப வைதப்	பார்த் ச்
சங்கடப்பட்டார்.	 	வ சம்	இைதப்	பார்க்கவா	வா கிேறன்-ஈ வர க் க்
கட் க்	ெகாண்ட	தாலிைய	எ த் விட் 	மனித க் 	மைனவியான 	பாவேமா’
என் 	சங்கடப்பட்டார்.	
ேதவதாசி ைற	என்ப ,	கற்பியைலப்ேபால்	ெபண்களின்	ஆ ைமயில்,	‘உன்	உடைல
ஒ வ க் 	உரிைமயாக் வைதவிட	இ 	உயர்ந்த ;	‘இைறவ க்ேக	நாயகி;	இைற
பணிேய	உன்	ெப ைம’	என்ெறல்லாம்	பதிக்கிற .	இைறவ க் 	நாயகி	நான்.
கட ைளத்	ெதாட் ப்	 ைச	ெசய் ம்	நீ ம்	என்ைனப்ேபால்	ஒ வன்.	நீேய
கட ளாக	 மா?’	என் 	எந்த	ஒ 	ேதவதாசிப்	ெபண் ம்	இரவில்	அேத
மலர்மாைல டன்	மஞ்சத் க் 	வ ம்	 சாரிப்	பிராம்மணைன ம்	ஒ க்கியதாக
வரலாேற	இல்ைல.	அவன்தான்	 தல்	உரிைமக்காரன்.	உயர்வ ணம்	 வாமி	‘ஓ,
இவன்	உற 	கட ள்	உறேவ	ேபான்ற ;	கட ளின்	பிரதிநிதி’	என்
ேதவதாசியானவள்	உ ேவற்றப்	பட் க்கிறாள்.	



உயர்	வ ணம்.	அ த் ,	ெபா ம்	அதிகார மாக	ஆ ம்	வ க்கம்.
மன்னர்க க் 	அவள்	உரிைமப்	ெபா ள்	ஏெனனில்	மன்னரின்	ஆதரவில்தான்
அவள்	வாழ	 ம்.	ெபா ள்...	அ 	ஒன்ேற	 றிக்ேகாள்.	ஓர்	ஆடவைன
மகிழ்விக்கக்	 ய	கைலகள்	அைனத் ம்	அவள்	கற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
ஆ ப்பா 	அவன்	மகிழ	அைனத் 	உபசாரங்கைள ம்	ெசய்வாள்.	அதற் கந்த
அணிமணிகள்,	ஆைடகள்	அைனத் ம்	ெதாழி க் 	இன்றியைமயாதைவ.
வாழ் க் 	உடைல	 தலாக்கி,	ஒ 	வாணிபம்	ெசய் ம்	கட்டாயத் க் ப்
ெபண்ைணத்	தள்ளிவிட்ட	ஓர்	ஒ ங் 	தான்	ேதவதாசி	 ைற.	ஆடற்,	பாடற்
கைலகள்,	ேமலாம்	ஆன்மீக	வி தைலையக்	 றிப்பாக் வதா ம்	என் ம்	நாட் ய
சாத்திரத்தின்	உள்ளார்ந்த	தத் வ ம்	அ தான்	என் 	பக்கம்	பக்கமாக
விளக்கங்கள்	ெகா க்கப்	ப கின்றன.	ஆனால்,	ெபண் டன்	ெதாடர்
ப த்தப்பட்ட	இக்கைலகள்,	அந்த	வைகயில்	தான்	விளக்கப்ப கின்றனவா?	நம்
ராணக்	கைதகள்-இந்திரனின்	ஆதிக்கத்தில்	இ ந்த	அரம்ைப-ஊர்வசி-ேமனைக
ஆகிேயார்	ஆன்மீக	வி தைலையக்	 றிப்பாக்கித்	தம்	கைலைய
ேமன்ைமப்ப த்திய	விவரங்கள்	இ க்கின்றனவா?	அவர்கள்	தவ னிவர்களின்
தவங்கைளக்	கைலக்கத்தாேன	பயன்	ப த்தப்பட்டனர்?	
க்ேவதம்- தல்	மண்டலத்தில்	(1-20-6)	காணப்ப ம்	பாடல்	இந்திரன்,	வ ணன்
தலிய	ேதவர்கைளப்	 கழ்ந் 	பா ம்	பாடல்கைள	யாத்தவர்,	ேதவதாசியின்

மகன்	ப ச்ேசபன்	என்ற	 றிப் 	காணப்ப கிற .	சாதாரணமாக,	தந்ைதவழிப்
ெபயேர	 றிப்பிடப்ப ம்	வழக்கிலி ந் 	இந்தக்	 றிப் 	ேவ பட் க்கிற .
அக்காலத்திேலேய,	கட ள க் 	தாஸி	என்ற	பிரி 	ஏற்பட் ந்ததா-என்ப
ஆய் க் ரியதா ம்.	

அப்ஸரஸ்-கந்த வர்	என் 	ேவதப்பாடல்களில்	காணப்ப ம்	இனத்தினர்	பற்றி ம்-
இயற்ைகயின்	பல	 கைள	உள்ளடக்கிய	உ வாக்கங்களா	-(ஸவிதாவின்	மகள்
ரியா	-	 ரியக்	கதிர்	-	ேஸாமன்	சந்திரன்	-	அ வினி	ேதவர்-காைல-மாைலச்

சந்திகள்	- ரியக்கதிர்	சந்திரனில்	ப வேத	தி மணம்)	என்பைத	அ தியிட் க்
வதற்கில்ைல.	அப்ஸரஸ்-என்றால்	நீரில்	உலா பவர்	என்ற	ெபா ள்

கிைடக்கிற .	ேமகங்கைள,	வசந்த	காலங்கைளக்	 றிக் ம்	கற்பைனயாக
இ க்கலாம்.	
ஆனால்,	வ ண	ேபதங்கள்	ஆழ்ந் 	நீ	ெபரியவன்	நான்	ெபரியவன்	என்ற
தகரா கள்	 ற் ம்	ேபா ,	உண்ைமப்	பிரதிபலிப் கள்	அறேவ	அழிந்
ேபாகின்றன.	

அப்ப 	அப்ஸரஸ்கள்	ேதவேலாக	மாதராகியி க்கலாம்.	இந்திரனின்	ஆ ைகயில்
பரத்ைதயராகியி க்கலாம்.	அவைன	மீறிப்	 கழ்ெபற,	எந்த	 னிேய ம்
ச்சடக்கித்	தவம்	ெசய்தால்,	உடேன	அவர்	தவத்ைதக்	கைலத் 	வர	அப்ெபா



மக க் 	ஆைணயிடப்ப கிற .	தவத்ைதக்	கைலக்க,	ஆன்மீக	ஏற்றத்தில்
இ ந் 	ெகாக்கிப்	பி 	ேபாட் 	இ க்க	அவள்	கைலத்திறன்,	உடல்	இரண்
பயன்ப த்தப்ப ம்.	உடைலக்	ெகா த்தால்	விைள 	பிள்ைளப்	ேப தான்.	

ஆனால்	தா ரிைம	உண்டா?	

‘எனக்கிட்ட	பணிைய	நிைறேவற்றி	விட்ேடன்.	இந்தா ம்	 ழந்ைத’	என் 	மகைவக்
ைகயிேலந்தி	அைதத்	ேதேவந்திரனிடம்	சமர்ப்பிக்க	 மா?	அதன்	தந்ைதயிடேம
நீட் னாள்	ேமனைக	
‘உன்னால்தான்	தவம்	ேபாயிற் !	உன்னால்	வந்த	விைள !	நீேய	ைவத் க்	ெகாள்’
என் 	ம த் விட் ப்	ேபாகிறார்	‘பிராம்மண’	மதிப் க்காகத்	தவமியற்றிய	அந்த

த்திரியர்.	
இவளால்	 ழந்ைத டன்	ஆண்ைடயிடம்	ேபாக	 யா .	

ழந்ைத	அநாைதயாகிற .	

அன்றிலி ந் 	இன் 	வைரயி ம்	தி மண	 த்திைரயில்லத	ெபற்ேறாரின்
வாரி கள்	அநாைதகேள.	
ெபண்	உடல்	வாணிபத் க் த்	ெதய்வீக	மதிப்பளித்த	வ ண	ச தாயம்,	அைத
ைமயமாகக்	ெகாண் 	எத்தைன	மர கைள	வளர்த்தன!	அந்த	வைகயில்	ஈச க்
என் 	ெபாட் க்	கட் க்	ெகாண்ட	மரபினர்,	ஒ வ க் 	ஒ த்தியாக
இ க்கலாகா 	என்ப ம்	ஒ 	கண் ப்பான	விதியாக	இ ந்த .	இந்த
வ க்கத்தில்	ெபண்	 ழந்ைதகள்	பிறந்தால்	உடல்	வாணிபத் க் 	வாரிசா ம்.
ஆண்	மதிப்பற் ப்	ேபாவான்.	தன்	மதிப்ைபத்	ேத க்	ெகாள்ள	அவன்	அந்தக்

ம்ப	நிழைல	விட்ேட	ெசல்ல	ேவண் ம்.	

ெபண்	கண்	விழித்த	ேநரத்தில்	இ ந் ,	‘இந்த	உடல்	தான்	உனக் ச்	ெசாத் ;
இைத	ைவத் க்	ெகாண் 	நீ	ேம ம்	ெபான் ம்	ெபா ம்	ேபாக மாக
வாழ்வேத	இலட்சியம்’	என் 	அறி த்தப்ப வாள்.	
தாயாகி,	 ம்ப	நிழலில்	ஒ வ க் 	மட் மாகப்	ெபண்டாக	இ க் ம்
உரிைமயின்றி	எத்தைன	ெபண்கள்	 ங்கிச்	ெசத்தி ப்பார்கள்?	உடைல	விற்பவள்
பாவி	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	உயர்	வ க்கம்	அந்த	உடைல	உறிஞ்சி	உயிர்

த்த 	ேகட்கப்படேவயில்ைல.	‘உங்களில்	பாவம்	ெசய்யாதவர்	எவேரா	அவேர
இந்தப்	ெபண்ணின்	மீ 	கல்	எறியலாம்’	என்ற	வாசகம்,	எவ்வள 	உண்ைமயான ?
ஆனா ம்	அந்த	உண்ைமைய	மைறத் க்	ெகாண் ,	உடலால்	ெகட்டவள்	பாவி,
பாவி	என் 	உலகம்	இன் ம்	கல்ெலறிந் 	ெகாண் 	தான்	இ க்கிற .	 ராண
மர கள்	ெபண்ணின்	விஷயத்தில்	சிறி 	 ட	மங்காமல்	 ப்பிக்கப்பட்
வந்தி க்கின்றன.	டாக்டர்	 த் லட் மி	அம்ைம,	இந்த	மர கைள	அழிக்கப்
படாதபா பட்டார்.	இவ க் 	உயர்கல்வி	கற்ப ம்	ஓர்	அைற	 வலாக	இ ந்த .



தல்	ம த் வப்	பட்டதாரி	என்ற	அறி ப்ப யில்	ெவற்றிக்	ெகா டன்
அ ைவத்தார்.	ேமல்நா 	ெசன் 	ம த் வக்	கல்வியில்	இன்ன ம்	விரி
கண்ட டன்	ச க	இயலில்	தன்ைன	 ைமயாக்கிக்	ெகாண்டார்.	‘பட்டங்கள்
ஆள்வ ம்	சட்டங்கள்	ெசய்வ ம்’	எங்க க் ரியேத	என் 	பாரதியின்	வாக்ைக
நி பித்தார்.	அந்தக்	காலத்தில்	‘ேதசிய’த்	தீவிரவாதி	என் 	ெபய ம்	 க ம்
ெபற்ற	தைலவர்கள்தாம்	ெபண்களின்	ச க	 ன்ேனற்றத் க் 	 ட் க்கட்ைட
ேபாட்டார்கள்	என்றால்	வியப்பாக	இல்ைல?	
ஆங்கில	அர 	காட் ய	அக்கைறையக்	 ட	இந்தத்	ேதசியத்	தைலவர்கள்
எதிர்த்தார்கள்.	திலகர்	தம்	மக க் ச்	சட்டத் க் 	உட்பட்ட	இளம்	வயதில்
தி மணம்	ெசய்தார்.	‘ேதவதாசி	ஒழிப் ’	வரக் டா 	என்
கங்கணம்	கட் க்ெகாண் 	அந்நாள்	சட்டசைபயில்	பல	ேதசியவாதிகள்	-
றிப்பாகச்	சத்திய ர்த்தி,	சீனிவாச	சாஸ்திரி	-	ஆகிேயார்	 ச்சல்	ேபாட்டதாக,
வ ர்	இராமாமிர்தத்தம்மாள்	தம்	‘தாசிகள்	ேமாச	வைல’	என்ற	நாவலில்

எ தி ள்ளார்.	இ 	உண்ைமேய.	இந்த	ஆசிரிைய,	தன்	நாவலின்	வாயிலாக,
ஆங்காங் 	ெபாட்ட ப் ச்	சங்கங்கைள	ஏற்ப த்திப்	பிரசாரம்	ெசய்ததாகத்	தகவல்
ெதரிகிற .	எதிர்ப் 	இல்லாமலி க் மா?	

எட்டய ரத் 	வள்ளிக்கண்ணம்மாள்,	1930களில்	 த் லட் மி	அம்ைம ம்,
வ ர்	அம்ைம ம்	ெசயல்ப 	 ன்ேப,	பாரதியார்	அறி ைரயின்ப

ெபாட்ட த் த்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டாராம்.	ஆனால்	மர ப்	பி கள்	பதித்த
ற்ற	உணர் கள்	கைடசி	வைரயி ம்	அப்ெப மாட் ைய	விடவில்ைல.	

“உடலால்	நீ	ஒ ைற	ெக க்கப்பட்டவள்.	உனக் 	ஒ ங்கான	இல்லறத் க் 	ஏ
உரிைம?”	
இந்த	மர ,	இன் ம்	சினிமாக்	கைதகள்,ெதாைலக்காட்சித்	ெதாடர்கள்	வாயிலாக
மிக ம்	சக்தி	வாய்ந்த	சாதனங்களால்	ச கத் க் 	அறி த்தப்ப கிற .	

ஒ 	 ைற	 ைலத் 	வி .	பிற 	அவ க் 	அ ேவ	வாழ்க்ைகயாகி	வி ம்
என்ப 	தான்	ெகாள்ைக.	
வ ைமைய	ஒழிக்க	நீ	உைழப்பாேனன்?	உடல்	இ க்கிறேத?	அ 	உனக் ச்	ேசா
மட் மா	ேபா ம்?	ஆகா!	நீேய	ெப மாட் !	

தன்	 ம்பத்ைத	வாழைவக்க	அவள்	வி தியில்	உடல்	வாணிபம்	ெசய்தாள்.
‘தன்ைன	விற் க்	கட் ய	கணவைரக்	காப்பாற்றிய	பத்தினி’	-	என்ெறல்லாம்
மைற கக்	 த்தல்கைள	வழங் ம்	நியாயங்கள்	எத்தைன?	

ேதவதாசி	 ைற	ஒழிந் 	விட்ட .	ஆனால்	உடல்	வாணிபத்ைத	எத்தைன
பரிமாணங்களில்	ெப க்கியி க்கிற ,	இந்த	அறிவியல்	வாணிப	ச தாயம்.	
ெபண் க் 	ேவைல	வாய்ப் 	என்ற	 ண் லில்,	அவ ைடய	உடைலக்



கண்ணாக்கித்	தடவப்பட்ட	‘ேதன்’	கவர்ச்சி	என்ற	மாயம்தான்.	 வத்ைத	வைள;
கத் க் ச்	சாயமி ;	உ ப் க்களின்	கவர்ச்சிையக்	காட் ம்	உைடகளாகத்

ேதர்ந்ெத ;	ெபாம்ைமேபால்	நில்,	 ற்ேறவல்	ெசய் ம்	ேபா ,	ெநஞ்சம்	ெகாள்ைள
ெகாள்ள	ேமாகனமாகச்	சிரி;	சி 	சி 	உரிைமகைள	ஏற் ப்	பின் ம்	தள்ளி	ேமாக
ெவறிைய	ஏற் ,	என்பெதல்லாம்	ஆ ைமப்	பயிற்சிக்கான	பாடங்கள்.	
இவன்	உடல்	அன்றாடம்	ேசாப் க்காக ம்,	சைமயல்	சாதனங்க க்காக ம்	பல
பரிமாணங்களில்	விைல	ேபசப்ப கிற .	அேத	சமயத்தில்	விளம்பர	மாடலாக
இ க்கக்	 ய	ஒ 	ெபண்,	ஓர்	ஆ க் 	வாழ்க்ைகத்	 ைணவி	என்ற	உன்னதப்
பதவிக் க்	கன 	காண ம்	 யா .	

விளம்பரப்	ெபண்	அதிர்ஷ்டக்	காரியாக	இ ந்தால்	சினிமா	ந ைக	என்ற	உச்ச
கட்டத்ைத	அைடயலாம்.	பண ம்	ெபா ம்	சம்பாதிக்கலாம்.	இந்த	ஒளி
வட்டத்தின்	ம பக்க	நிழலில்,	 தந்திரமற்ற	ஒ 	இழி 	வைளயத்தில்	சிக்கி,	மன
உைளச்சைல ம்	ேநாைவ ம்	ஏற்றாக	ேவண் ம்.	இத்தைகய	அபாக்கிய
வதிக க் ,	ேபாலியான	 கழார ம்,	பளபளப் 	தான்	சிறிேத	கிைடக் ம்	மன
ஆ தல்.	இந்த	உச்ச	கட்டத் க் ம்	ஏற	 யாமல்	ெவ ம்	 ைண	அல்ல 	
ந ைக	என் 	 கமறியாத	அ த்தளத்தில்	மாய்ந் 	ேநா டன்	ம ம்	ெபண்கள்
எத்தைன	ேபர்?	
உைழப்பாளிப்	ெபண்க க் ,	அரசியல்	கட்சிகள்	ெதாழிற்சங்கங்கைள
அைமத்தி க்கின்றன.	ஆனால்,	இந்த	
சட்ட ர்வமாக்கப்படா ,	ஆனால்	பல	பரிமாணங்களில்	நாெளா 	வண்ண ம்
ெபா ெதா 	ேமனி மாக	வளர்ந் 	வந் ,	ெபா ளாதார	அ ப்பைடையேய	ஆட் ப்
பைடக் ம்	ெபண் டல்	வாணிபத்தில்	சீர் ைலக்கப்ப ம்	அபாக்கிய	வதிகைள,
எந்தத்	ெதாழிற்சங்க ம்	கணக்காக் வதில்ைல.	

இவர்கள்	ஓைசப்படாமல்	உ க் ைலக்கப்ப கிறார்கள்.	ெகாைல
ெசய்யப்ப கிறார்கள்	ெகாைலக் க்	காரணமாக	இ ந்தவர்கள்	தங்கள்
பைடப் த்திற க்காக,	கைல	ஆற்ற க்காக,	ேதசிய	அரசினால்	க ரவிக்கப்பட் ப்
க க் ம்	பதவிக க் ம்	உரியவர்களாகிறார்கள்.	
அந்நாள்	மரியா	மக்தேலனா க் 	இைறய ள்	கிைடத்த .	 த்தர்	காலத்தில்,
உடலால்	அழிந்த	அபாக்கிய	வதிகள்	பிக் ணிகளாகக்	கைடத்ேத ம்	உய்
கிைடத்த .	ஆம்ரபாலி,	ஆனந்தரால்	ஆன்மீகப்ப 	ஏறினாள்.	
இ பத்ெதான்றாம்	 ற்றாண்ைட	எட் ப்	பி க் ம்	இந்த	 கத்தில்,	'ஆன்மீகம்'
என் 	ஒன்ேற	 யநல	ஆதிக்கங்களால்	வி ங்கப்பட் 	விட்டன.	கணவ ம்
மைனவி மாக	ெவளிேய	ெசன் 	தி ம் ைகயில்	மைனவி	 ரடர்களால்
ைலக்கப்ப கிறாள்.	அ 	அவள்	 ற்ற	மாகிற ;	பதிைதயாகிறாள்;	கணவனால்



ஏற் க்	ெகாள்ளப்	ப வதில்ைல.	

அரசியல்	அ த கேளா,	சமயக்கலவரங்கேளா	எ 	நிகழ்ந்தா ம்	ெபண்ணின்,
மீ தான்	அ 	வி கிற .	கற்பழிப் க்	 ற்றத் க்கான	சட்டங்களில்,	இவ க்
நியாயம்	என்ப 	 திைரக்ெகாம்பாக	இ ப்பைதேய	பார்த் க்
ெகாண் க்கிேறாம்.	

கற் ,	கற்பின்ைம	என்ற	விவகாரத்தில்,	ெபண்	இன்ன ம்	ெதளிவில்லாத
நியதிகளிேலேய	தன்ைனப்	பறி	ெகா த் க்	ெகாண் க்கிறாள்	என்பேத
உண்ைம.	
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ஒ வ க் 	ஒ த்தி	என்ற	அக்கினி	வைளயம்	அலட்சியமாகத்
தாண்டப்ப ம்ேபா ,	அவள்	ேமனி	அழ 	சாதனங்க க் ரியதாகேவ
மதிக்கப்ெப கிற .	அந்நாட்களில்	அவள்	நித்திய	 மங்கலி,	இந்நாட்களில்	அவள்
ெபா ைள	ஈட் த்	த ம்	வாணிப	சாதனம்.	
ஆனால்,	அந்த	ஒ வன்	விதிவசத்தாேலா,எப்ப ேயா	மாய்ந் 	ேபானால்,	அவள்
சபிக்கப்பட்ட	பிறவியாக	ச தாயத்திலி ந்ேத	 க்கி	எறியப்ப ம்	 ப்ைபேபால்
வீழ்ச்சி கிறாள்.	

இந்தியப்	ெபண்ணின்	ேமன்ைம,	அறியாப்ப வத்தில்	ஒ 	நாயக க் 	ஆட்பட் ,
அவ க் த்	ெதாண்ட ைம	ெசய் ம்	ெகளரவப்	பதவியில்	அவ க்
ஆண்மக்கைளப்	ெபற் த்	தந் ,	அவன்	சி ைமகள்,	ெப ைமகள்,	ெகா ைமகள்
எல்லாவற்றி ம்	 க்கியப்	பங்ேகற் ,	 ைமக்	காலம்	வைர	வாழ்ந் ,	பர்த்தா ம்
பார்த்தி க்க,	 த்திர ம்	ெகாள்ளி	ைவக்க,	மஞ்ச ம்	 ங் ம மாக,
ம மகளிடத்தில்	தன்	ெவ ப் கள்	அைனத்ைத ம்	ஒப்பைடத் 	விட் ப்
ேபாய்ச்ேசரேவண் ம்	என்பதில்தான்	நிைல	ெகாண் க்கிற .	

இப்ப த்	தீர்க்கப்பட்ட	உன்னதமான	ெபண்ைமக்காக,	உண்ைம	வரலா 	 ட
இந்நாட் ல்	திரிக்கப்பட் க்கிற .	எ த் க்காட்டாக,	மீராபாய்	வரலாற்ைறப்
பார்க்கலாம்.	 கழ்ெபற்ற	கவிஞானச்	ெசல்வி	அவர்	பதிைனந்தாம்
ற்றாண் க் ரியவர்.	இவ ைடய	கணவர்.	மார்வார்	இளவரசர்	ேபாஜராஜர்

கணவர்	இறந்தபின்	பல	ஆண் கள்	மீராபாய்	வாழ்ந்தார்.	இவ ைடய
வாழ்க்ைகயின்	பல	 க்கிய	நிகழ்ச்சிகள்	கணவர்	இறந்த	பின்னேர
நடந்தி க்கின்றன.	இவ ைடய	கி ஷ்ண	பக்திப்பித் ம்,	கவிதா	சக்தி ம்,
அந்நாட்களில்	அரச	 ம்பத் க்ேக	அெகளரவமாகக்	க தப்பட்டன.
அதற்காகேவ	இவ ைடய	நாத்தி ம்,	ைமத் ன ம்	இவ க் ப்	பல	இன்னல்கைள
இைழத்தார்கள்.	நஞ்சிட் 	இவைரக்	ெகால்ல ம்	 ணிந்தார்கள்.	ஆனால்	மீரா
சாகவில்ைல.	அரச	 ம்பத் க் ரிய	அரண்கைளக்	கடந் ,	கண்ணைனப்
கழ்ந் 	பா க்	ெகாண் 	ெவளிேயறினார்.	‘மீராேகப்ர ’	என்ற	 த்திைர டன்	இவர்
பக்தி	கனிந்த	இதயம்	வ த்த	பாடல்கள்	நாெடங் ம்	பாமர	மக்களின்	நாவில்
ஒலிக்கலாயின.	இந்த	வரலா ,	மீரா	என்ற	ெபண்	கவிஞ க் 	ஏற்றம்	த வதாக,
பின்னாட்களின்	ச தாயப்	பா காவலர்க க் த்	ேதான்றவில்ைல.	இவ ைடய
கி ஷ்ண	பக்திக் ம்,	கவியாற்ற க் ம்	 ன்பாக,	இவர்	ஒர்	இளம்	விதைவ,



ம்ப	ெகளரவங்கைள	மீறியவர்	என்ற	உண்ைமகள்	 ரண்பாடாக	இ க் ேம?
பக்தி ம்	பாட ம்	அந்த	வைகயில்	இவர்	 கைழத்	 க்கிப்	பி க்காேத?	
எனேவ	மீரா	பற்றிய	சித்திரங்கள்	வரலாற்ைறப்	பின் க் த்	தள்ளின.	இவர்
கட் க்க த்தி	 மங்கலி	என்ற	வண்ணங்கைளக்	ெகாண்ேட
சித்திரிக்கப்பட் க்கிறார்.	

இ பதாம்	 ற்றாண் ன்	சக்திவாய்ந்த	சாதனமாகிய	திைரப்படம்,	மீரா	 ம்
ெபாட் மாக	வாழ்ந்த	நிைலயில்	கணவைர ம்,	அரச	ேபாகங்கைள ம்	 றந் ,
(கி ஷ்ண	பக்திக் 	அவர்	இைட 	விைளவித்ததால்)	ெவளிேயறிச்	ெசன்றதாக
நிைல த் கிற .	‘விதைவ’	என்ற	ெசால் க் ரிய	நிைல,	இத்தைகய
அள க் ச்	சபிக்கப்பட்டதாக	இன்ன ம்	நிைல த்தப்பட் 	வ கிற .	 மங்கலி,
கட் க்	க த்தி,	 ம்	ெபாட் ம்	என்ற	ெசாற்ெறாடர்	ெபண்ைண	எந்த	நிைலயி ம்
ச தாய	மதிப் ைடயவளாக் கிற .	

உண்ைமயில்	 மங்கலி	என்ற	ெசால்;	 க்ேவதம்	பத்தாவ 	மண்டலத்தில்
றிக்கப்ெப கிற 	(X	-7-1)	

‘விதவா’	என்ற	ெசால் க் 	மாறான	‘அவிதவா’	என்ற	ெசால் ம்	இேத	பத்தாவ
மண்டலத்தில்	(X-2-2)	இடம்	ெபற்றி க்கிற .	‘விதவா’	என்ற	ெசால்,	நான்காம்
மண்டலத்தி ம்	(IV-2-8)	இடம்	ெபற்றி க்கிற .	

இன்ைறய	ச தாயத்தில்,	விதைவ	என்ற	ெசால் க் 	ேநர்	எதிர்ப்பதமாக,
மங்கலி	என்ற	ெசால்	விளங் கிற .	‘ மங்கலி’	என்றால்,	அவள்	 க் ம்,

ெபாட் க் ம்,	பட் க் ம்	உரியவள்.	அவள்	உடைல ம்,	க ப்ைபைய ம்	ஆ ைக
ெசய் ம்	நாயகன்	இ க்கிறான்	என்பேத	ெபா ள்.	தி மண	ைவபவங்களில்,
மணமகள்,	மணமகைனப்	பணி ம்	ேபா ,	அவன்	அவைளத்	‘தீர்க்க	 மங்கலியாக
இ ப்பாய்’	என் 	வாழ்த் வதன்	 லம்	தன்ைனேய	வாழ்த்திக்	ெகாள் ம்
வழக்கம்	இன்றள ம்	நைடெபற் 	வ கிற .	

ஆனால்,	 க்ேவதம்	காட் ம்	இச்ெசால்,	அவைளத்	தி மணம்	 ரிந்த	நிைலயில்,
ஒ வ க் 	ஆட்பட்ட	தாலி,	ெபாட் 	 	என் 	 றச்சின்னங்கேளா 	ெதாடர்
ெகாண்டதாகக்	 றிக்கப்படவில்ைல.	இந்தப்	பாடல்	ஸவிதாவின்	மகளான	 ரியா,
ேசாமைனத்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	மணப்ெபண்ணாகக்	 டத்தில்
வந்தி க்கிறாள்.	இவைள	மணமகன்	வீட் க் 	அைழத் ச்ெசல்ல	அ வினி
ேதவர்கள்	ேத டன்	காத்தி க்கின்றனர்.	அந்தத்	த ணத்தில்,	இந்தப்	பாடல்
றப்ப கிற .	

‘ஓ	இந்த	வ 	 மங்கலியாகத்	திகழ்கிறாள்,	பா ங்கள்!	இவைள	வந் 	வாழ்த்தி
விட் த்	தி ம்பிச்	ெசல் ங்கள்!’	என் 	உற்றவர்,	ஊராரிடம்	ெசால்வதான	பாடல்
அ .	



‘இந்த	வ 	(மணப்ெபண்)	மங்களமான	உ ப் கைள ைடயவளாய்,	இளைம ம்,
ஆேராக்கிய மாகத்	திகழ்கிறாள்.	இவள்	சந்ததிையப்	ெபற் த்தந் 	இல்லத்ைதப்
பரிபாலிக் ம்	த தி ைடயவள்	என்ற	ெபா ள்தான்	இப்பாடலில்	 ன்நிற்கிற .	

இப்ேபா ,	இேத	பத்தாம்	மண்டலத்தில்,	அவிதவா	(விதைவயல்லாதவள்)	என்ற
ெசால்	வ ம்	இடத்ைதப்	பார்க்கலாம்.	இந்தப்	பாடல்,	ெபண்ணின்	நிைல	பற்றிய
ஆய் க் 	மிக	 க்கியமாகக்	க தப்பட் 	வந்தி க்கிற .	இந்தப்	பாடலில்தான்
‘அக்ேர’	என்ற	ெசால்,	‘அக்ேன’	என் 	தி த்தப்பட் 	சனாதன	ஆண்	நாயகச்
ச தாயம்,	கணவன்	இறந்த ம்	மைனவிைய ம்	சிைதயிேலற்ற	ேவத
அங்கீகாரத் க் ரியதாக்கப்பட்டதாகக்	க தப்ப கிற .	

(‘அக்ேர’	என்ற	ெசால்ேல	அக்னிையக்	 றிக் ம்.	அக்ேர	என்றால்	 தல்
ெதய்வத் க் றிய	அக்னிதான்	என் 	ெபா ள்	ெசால்வ ம்	உண் )	கணவன்
சிைதயில்	இ க் ம்	ேபா ,	சிைதைய	ேநாக்கிச்ெசல் ம்	மைனவிையத்	த த்
நி த்தி,	‘அவைள	விதைவயல்லாதவர்க ம்,	 பத்னிகளாகிய	ெபண்க ம்
ன்வந் 	வீட் க் த்	தி ப்பி	அைழத் ச்	ெசல்லட் ம்’	என்ற	ெபா ள்படக்

காணப்ப ம்	பாடல்	அ .	

(அக்ேர	 ன்ேன	-	அக்ேன	ெந ப் )	

‘விதைவயல்லாதவ ம்	 பத்னிக ம்	இவைள	மணப்	ெபண்ணாக்கி,	அக்கினிக்
அைழத் ச்	ெசல்லட் ம்’	என்ற	ெபா ைள	சனாதன	ஆண்நாயகம்	வலி த்தி
அவைள	ெந ப்பில்	ேபாட்ட .	இங்ேக,	‘ மங்கலி’	என்ற	ெசால்	ஏன்
ைகயாளப்படவில்ைல?	ெசால்லப்	ேபானால்	‘ மங்கலி’	என்ற	ெசால்,	ேவ 	எந்த
இடத்தி ம்	இல்ைல	-	நாம்	இன் 	ெகாள் ம்	ெபா ளில்	இல்ைல	என்ேற
ெசால்லலாம்.	

‘அவிதவா’	என்ற	ெசால் ம்,	‘ஸுபத்னி’	என்ற	ெசால் ம்	இந்தப்	பாடலில்
பயன்ப த்தப்ெப கின்றன.	

விதைவயல்லாதவள்	-	 ஷன்	உைடயவள்-	அ 	ஒன்ேற	ேபா ேம?	ஸுபத்னி	என்ற
ெசால்	ேவ 	எதற் ?	இதற் ம்	நல்ல	கணவைன	உைடயவள்
என் தாேன	ெபா ள்?	வி-தவா	நாயகன்	இல்லாதவள்	காப்பாளன்	இல்லாதவள்
என் 	ெகாள்ளலாம்.	அந்தக்	காப்பாளன்,	அவ ைடய	கணவனாகத்தான்
இ க்கேவண் ம்	என்பதில்ைல.	அவன்	ேசாதரனாக	இ க்கலாம்;	தந்ைதயாக ம்
இ க்கலாம்;	யாராக ம்	இ க்கலாேம?	‘விதைவ’	என்ற	ெசால் க் ,
ேவதப்பாடல்களில்	 றிக்கப்ப ம்	ெபா ள்	திட்டவட்டமாகச்	ெசால் ம்ப 	இல்ைல
என்ேற	க த	ேவண் 	இ க்கிற .	ேவதப்	பாடல்கள்,	உலகின்	இயற்ைகத்
ேதாற்றங்கள்,	ேகாள்களின்	இயக்கங்கள்,	உயிர்நிைலகைள	அ ப்பைடயாக்கி,
மானிட	வாழ்வின்	 களால்	உ வகப்ப த்தப்பட்டைவ,	உயர்ந்த	தத் வங்கைள
உணர்த் பைவ	என் 	ெசால்லப்ப கின்றன.	



என்றா ம்,	இந்த	அ ப்பைடயி ம்,	மானிட	ச தாய	வாழ் 	நிைலகைளப்	 ரிந்
ெகாள்ள	இைவ	உத கின்றன.	 க்ேவதம்	நான்காம்	மண்டலத்தில்	(IV-2-8)	ஒ
பாடல்	இடம்	ெபற்றி க்கிற .	இந்திரனின்	தாய்	அதிதியின்	 ற்றாக,	இந்திரைனப்
க ம்	பாடல்	இ .	

‘உன்	தாைய	விதைவயாக்கியவர்	யார்?	உன்ைனவிட	ஆற்ற ைடய	ேதவன்
உண்ேடா?	தந்ைதையக்	காைலவாரிக்	ெகான்ற	ஆற் ைடயவன்	அன்ேறா?’	என்ற
ெபா ள்பட,	ஒ 	தாய்த்ெதய்வம்	மகைனப்	 கழ்ந் ைரக்கிற .	இதில்	‘உன்
தந்ைத’	என்ற	 றிப் 	இல்ைல.	ெபா வாகத்	தந்ைத	என்ேற	 றிக்கப்ெப கிற .
இப்ேபா 	அ 	 க்கிய	மில்ைல.	விதைவயாக்கியதற்காக	இந்திரன்
ேபாற்றப்ப கிறான்.	இ 	தான்	நம்ைமக்	கவ ம்	 க்கியமான	ெசய்தி.	எனேவ,
ஆதிகாலத்தில்,	ெபண்ணின்	நிைல,	 றச்	சின்னங்களா ம்,	ஒ க் ம்
ெநறிகளா ம்	கட் ப்	ப த்தப்பட்டதாக	இ க்கவில்ைல	என்ப ம்,	அப்ேபா
பயன்ப த்தப்பட்ட	சில	ெசாற்கேள,	பல	 திய	பரிமாணங்கைளப்	ெபற் ,	இவைள
ஒ க் ம்	ெநறிக்கான	 க்கியக்	க விகளாயின	என் 	ெகாள்ளலாம்.	

பகவத்	கீைதயில்,	 தல்	அத்தியாயமாகிய	அ ச் ன	விஷாதேயாகத்தில்,
அ ச் னன்	கண்ணனிடம்	‘தான்	ேபார்	 ரிய	மாட்ேடன்’	என் 	 கிறான்.
அதற் 	அவன்	 ம்	காரணம்	க த்திற்	ெகாள்ளக்	 யதா ம்.	
‘ேபாரில்	மாவீரர்கள்	ம ந்த ம்,	அவர்க ைடய	நாயகியர்	கணவர்கைள
இழப்பார்கள்;	அப்ேபா 	அவர்கள்	மாற்றாைரச்	ேச ம்	 ழல்	உண்டா ம்...’
ஸ்த்ரீகளின்	இத்தைகய	 ஷ்டத்தனத்தினால்	வ ண	ஸங்கரம்	-	(வ ணக்	கலப் )
ேநரி ம்;	இதனால்	 ல	த மங்கள்	அழி ம்;	 தாைதய க்
நீர்க்கடனாற் பவர்கள்	இ க்க	மாட்டார்கள்;	‘இத்தைகய	பாவங்க க் க்
காரணமா ம்	ேபாைரப்	 ரிய	மாட்ேடன்’	என்ப 	தான்	அவன்	 ற் .	இங் 	 ட,
‘விதைவ’	என்ற	ெசால்	பயன்ப த்தப்பட் க்கவில்ைல.	ைகம்ைம	நிைலயின்
ெகா ைமகள்	தைல	காட்டவில்ைல.	
ைகம்ைம	நிைல	பற்றி,	 த்தரின்	காலத்தில்	அறிய	 கிற .	 த்தர்
ெபண்க க் த்	 ற 	ெநறிைய	எளிதில்	அ மதிக்கவில்ைல.	 த்த க்
வளர்ப் த்	தாயாக	இ ந் 	அவைர	வளர்த் 	ஆளாக்கிய	ெகௗதமி	அன்ைன,	ஒ
ெந க்க யான	த ணத்தில்	அபைலப்	ெபண்கள்	பலைர	அைழத் க்	ெகாண் ,
த்தரிடம்	வந்தார்.	தங்கைளத்	 றவிகளாக	ஏற்ற ள	ேவண் ம்	என் 	அவள்
ேகாரினாள்.	அவேரா,	அவர்கைள	அ கிேலேய	ெந ங்க	விடவில்ைல.	

அந்தப்	ெபண்கள்	யாவர்?	
அக்காலத்தில	ேராஹினி	ஆற்றின்	நீ க்கான	சச்சரவின்	காரணமாக,	சாக்கிய
இனத்தவ க் ம்,	ேகாலிய	இனத்தவ க் ம்	இைடேய	ேமாதல்கள்	உண்டாயின.
அந்த	ேமாதலில்	சாக்கிய	 லப்ெபண்கள்	பலர்	தம்	 ைணவர்கைள	இழந்தார்கள்.



(ேகாலிய	இனத்தவரிட ம்	இேத	நிைலைம	ஏற்றி க்கலாம்)	அத்தைகய	சாக்கிய
ல	அபைலப்	ெபண்கைள	அைழத் க்	ெகாண் 	ேகாதமி	அன்ைன	தங்க க் த்
ற ரிைம	ேகட் 	வந்தி ந்தார்.	

அந்தப்	ெபண்கள்	தங்கள்	அணிபணிகள்	நீக்கி	அழகிய	 ந்தைல	ெவட் 	எறிந்
விட் க்	காவியாைட	தரித் 	வந்தி ந்தனர்.	ெபண்	உடல்	ரீதியாக,
பலவீனமானவள்;	மன	உ தி	இல்லாதவள்;	சஞ்சல	இயல்பினள்,	அவைளத்	 ற ச்
சங்கத்தில்	அ மதித்தால்	ேக கள்	வ ம்	என் 	 த்தர்	அன்ைனைய	 கம்
ெகா த் ம்	பார்க்கவில்ைல.	

ஆனால்	ெகௗதமி	அன்ைன,	அ 	ெகாண் ,	அந்தப்	ெபண்க டன்	பல	நாட்கள்
ெவளிேய	நின் 	மன்றா னார்.	சீடர்	ஆனந்தர்,	அவர்க க்காகப்	 த்தரிடம்
மன்றா ,	அவர்கைளத்	 ற ச்	சங்கத்தில்	ஏற்கச்	ெசய்தாராம்.	என்றா ம்,
இவர்கள்	ஆண்	 றவிக க் 	எந்த	வைகயி ம்	சமமானவர்	அல்ல.	ெபண்
றவிக க் 	மிகமிகக்	க ைமயான	கட் ப்பா கள்	விதிக்கப்பட்டன.	 தல்
றவியான	அன்ைன	ேகாதமி	அந்த	ெநறிகைள	அப்ப ேய	காத் ,	 ற்றி ப

வய 	வாழ்ந்ததாக	வரலா 	ெதரிவிக்கிற .	 த்தசங்கத்தில்,	அன்ைன
ேகாதமியின்	 யற்சியில்,	ெபண்கள்	பிக் ணிகளாக	அ மதிக்கப்	பட்டனர்.
இந்தப்	பிக் ணிகளின்	சங்கத் க் 	அன்ைனயாக,	அவேர	திகழ்ந்தார்.
ற் க்கணக்கான	ெபண்கள்	 ற 	வாழ்க்ைகக் 	வந்தனர்.	இந்தப்

பிக் னிகள்,	அரச	மாளிைகயில்	இ ந் ம்,	தாழ்த்தப்பட்டவர்	களிைடேய
இ ந் ம்,	கணிைகயர்	 லத்திலி ந் ம்	வந்தவர்கள்.	இவர்கள்	எல்ேலா ம்
ஏறக் ைறய	சம	வயதின ம்	அல்ல.	
சிலர்	கன்னியர்;	சிலர்	ைகம்ெபண்கள்;	சிலர்	வய 	 திர்ந்ேதார்.	இவர்கள்	பலர்
தத்தம்	அ பவங்கைள	வரலா கைளப்	பாடல்களாக	யாத்தி க்கின்றனர்.	இ ேவ
‘ த்த	ேதரி	காதா’	என்ற	 லாக	உ வாயிற் .	இைவ	 தலில்	வாய்ெமாழியாக
உலவி,	ெமௗரிய	அரசர்	காலத்	தில்,	வரிவ வம்	ெபற் ,	இரண்டாவ
திரிபிடகமாகிய	 த்தபிடகத்தில்	இடம்ெபற்றெதன்பர்.	
இந்தப்	பாடல்களில்	மிக	நீண்ட	பாடல்,	ஸுேமதா	என்ற	ெபண்	 றவிக் 	உரிய .
மந்தவதி	நாட் ல்	பிறந்த	‘கிெரௗஞ்ச’	என்ற	அரசனின்	மகள்	ஸுேமதா.
வாரணாவதி	நாட் 	மன்னன்,	அநிகர்த்தன்	இவைள	மணக்க	வி ம்பினான்.
அவேன	வந் 	இவளிடம்	ேவண் னான்.	எ பத்ைதந் 	பாக்க ைடய	இந்த
வரலாற்றில்	இவள்	பிறப் ,	வளர்ப் ,	 ற 	எல்லாம்	வ ணிக்கப்ப கிற .	இவள்
கல்வி	கற்றாள்	மனம்	 ரிய	வந்தவர்கைள	ம த்தாள்.	ெபற்ேறார்	எ த் க்	 றி ம்
ேகட்கவில்ைல.	பி ம்மசரியம்-ேபரின்பம்	இரண் ேம	வாழ்க்ைக	என் 	 த்தமதம்
த வினாள்.	

இஷிதாஸி	என்ற	 றவியின்	வரலாற்றில்,	ெபண்கள்	ம மணம்	ெசய்



ெகாள்வதில்	தைடயில்லாமலி ந்த	 றிப் 	ெதரிகிற .	

உஜ்ஜயினியில்	உயர்	வணிக	 லத்தில்	ெபற்ேறார்க் 	ஒேர	மகளாக	உதித்த	ெசல்வி
இவள்.	இவைள,	ஸாேகத	நகரத்தில்	வணிக	 ல	வாலிப க் 	மண த்தார்கள்.
மணம்	 ந்தபின்	கணவன்	வீ 	ெசன்றாள்	இஷிதாஸி.	பாடல்	பின்வ மா
வ கிற .	

‘காைல ம்	மாைல ம்	கணவைர ம்	(ெபற்ேறார்)	மாமன்	மாமியைர ம்	ெநற்றி
நிலத்தில்	ேதாய,	 ழங்கால்	 மியில்	பதிய	எனக் ச்	ெசால்லிக்	ெகா த்தப
ெதா 	ெத ேவன்.	

கணவரின்	ேசாதர-ேசாதரர்-அவ்வீட் 	உறவினர்-	எவர்	வந்தா ம்	பணி டன்
எ ந் 	நின் 	வணங்கிேனன்.	

சீவிச்	சிங்காரித் த்	தாதியாக	அவ க் ப்	பணி டன்	ஏவ க் க்	காத்
நின்ேறன்.	ேசா 	ெபாங்கி,	பண்ட	பாத்திரம்	க வி- னிக்	 ைழந்
பணியாற்றிேனன்.	

இவ்வள க் ம்	நான்	ெபற்ற 	யா !	

அவர்கள்	ெவ ப்ேப!	
ஏற் க்	ெகாள்ளப்படாத	வாணிபப்	ெபா ள்	ேபால்	தாய்	வீட் க் த்	தி ப்பி
அ ப்பப்	ெபற்ேறன்.	

இரண்டாம்	 ைறயாக	ஒ 	ெசல்வச்	சீமா க் 	மண	 த்தார்கள்.	
அவ ம்	ஒ 	 ற்ற ம்	அறியாத	என்ைன	ஒ 	மாதத் க் ப்	பிற 	தி ப்பி
அ ப்பி	ைவத்தான்.	

ஒ 	நாள்	ஒர்	இளம்	பிக் ,	தந்ைத	வீட் க் 	வந்தார்.	

ெபற்ேறார்	அவரிடம்,	 ற 	வாழ்க்ைகைய	விட் 	தம்	 ற்றமற்ற	மகைள	மணந்
ெகாள்ள	ேவண் னர்.	
பிக் 	இைசந் ,	என்ைன	மணம்	 த்தார்.	
ஆனால்,	ஒ 	மாதம்	 ட	நீ க்கவில்ைல	வாழ் .	அவர்	அவைளவிட் 	மீண் ம்
றவியாகேவ	ெசன்றார்.	

நான்	என 	ெபற்ேறாரிடம்,	'உயிைர	மாய்த் க்	ெகாள்ேவன்.’	

‘அல்ல 	என்ைனத்	 ற 	ெகாள்ள	அ மதி ங்கள்’...	என் 	மான்றா ேனன்.	

ஜீன	தத்த...	பிட் 	எங்கள்	இல்லம்	வந்தார்.	

நான்	 றவியாேனன்...	



இவ்வாேற,	 பா	என்ற	 றவியின்	வரலா 	விரிகிற .	

பிக் ணி	 பா,	ஜீவக க் ச்	ெசாந்தமான	மாந்	ேதாப்பில்	உலவிக்
ெகாண் ந்தாள்.	ஜீவகன்	வந் 	வழிமறித்தான்.	

‘நான்	தனிைம	வி ம் கிேறன்;	 னிதமானவள்;	நீ	மா ற்ற	மனதினன்.	விலகிப்
ேபா!’	என் 	ெவ ட் னாள்	 பா.	
ஜீவகன்,	‘நீ	மாசற்ற	கன்னி;	ஏன்	உலைகத்	 றந்தாய்!	 ரவாைடைய	ஏன்
வி ம்பினாய்?	இந்த	வாழ்ைவ	வி .	இேத	ேதாப்பில்	இந்த	இளேவனிலில்	மல ம்
மண மாய்	இன் றேவாம்!	நீ	என்	ராணியாகலாம்!’	என்றான்.	

பா	ெவ த்தாள்.	‘இவ் டல்	மரணமைட ம்.	நீ	வி ம் கிறாயா?	

ஜீவகன்	அவைளப்	 கழ்ந் 	ெகாண்ேட	இ ந்தான்.	கண்களின்	வசீகரங்கைளப்
கழ்ந்தான்.	

பா	உடேன	தன்	கண்கைளத்	ேதாண் 	அவனிடம்	ெகா த்தாள்.	
‘இந்தா!	நீ	 கழ்ந்த	கண்!’	

அவன்	உடேன	ெவட்கி	மன்னிப் க்ேகாரினான்.	அவள்	 த்தரிடம்	தி ம்பினாள்.
அவர்	அ ளால்	கண்ெணாளி	மீண்ட .	

(அற் தத் டன்	 கிற )	

இவ்வாேற	 ண்டலேகசியின்	வரலா 	வ கிற .	

தமிழ்	ஐம்ெப ங்காப்பியங்களில்	ஒன் 	 ண்டலேகசிைய	நாயகியாகக்
ெகாண்டதா ம்.	ராஜகி ஹ	நகரில்	ஒ 	வணிகனின்	மகளாகப்	பிறந்த
ண்டலேகசி,	 ல வின்	மகன்	சார்த்தகைனக்	காதலித்தாள்.	

அவன்	வஞ்சகன்;	தி டன்.	ெதரிந் ம்	அவைனத்	தி ட் க்	 ற்றத்தில்	இ ந்
மீட் த்	தந்ைதயின்	உதவியினால்	மணந் 	ெகாள்கிறாள்.	அவன்	அப்ப ம்
தி ந்தாமல்	இவைள	வஞ்சகமாகக்	ெகான் 	நைககைள	அபகரிக்கச்	 ழ்ச்சி
ெசய்கிறான்.	ஆனால்	அவேளா	அதற் ன்	அவன்	எண்ணத்ைதப்	 ரிந்
ெகாண் 	எந்த	வ க் ப்	பாைறயில்	அவைளத்	தள்ளிக்	ெகால்லக்	க தினாேனா,
அேத	வ க் ப்	பாைறயில்	அவைனத்	தள்ளிக்	ெகான் விட் 	அவள்	 த்த
சங்கத்தில்	ேசர்ந் 	பிக் ணியானாள்.	
இவ்வா 	 றவியானவர்கள்	தங்கள்	வரலா கைளப்	பா 	ைவத்தி ப்பைத	ஒ
வைகயில்	 ரல்	ெகா த்த	 ன்ேனா கள்	எனலாம்.	கணிைகயர்	பலர்	ேபாக
வாழ்க்ைகைய	வி த் த்	 ற 	 ண்டனர்.	அம்பாலி,	அர்த்தேகசி,	பத்மாவதி,
விமலா	என்ற	ெபயர்கள்	 கழ்	ெபற்ற	கணிைகயர்க் ரியைவ.	சநாதன	ேவத

பீடங்கள்	கணவைன	இழந்த	மைனவிக் ,	அக்கினியில்	 வதிலி ந்



விலக்களித் ,	கட்டாயத்	 றைவ	விதித்தன.	

ெபண்ணின்	தைலைய	 ண் தம்	ெசய் 	அலங்	ேகாலமாக் ம்	வழக்கம்,	சமண,
த்த	சமயங்கள்	 ற ரிைம	அளித்ததன்	எதிெராலியாகப்	ெபண் க் 	வந்
வி ந்த 	என் 	ெகாள்ளலாம்.	

தமிழ்ச்சங்க	இலக்கியங்களின்	காலத்ைத	வைரயைற	ெசய்வதில்,	க த்
ேவற் ைமகள்	இ க்கின்றன.	'சங்கம்'	என்ற	ெசால்ேல,	 த்தமதம்	சார்ந்ததா ம்.
கி.பி.	ஐந்தாம்,	ஆறாம்	 ற்றாண் 	ல்	ேதான்றிய	'மணிேமகைல'	என்ற
காப்பியத்தில்தான்	' லம் ரிச்	சங்கம்	ெபா ெளா 	 ழங்க'	என்
காணப்ப கிற 	என் 	ேபராசிரியர்	வித்தி	யானந்தன்	'தமிழர்	சால் '	என்ற	 லில்
றிப்பி கிறார்.	

சங்க	 ல்களில்,	'சங்கம்'	என்ற	ெசால்ேல	வழங்கப்படவில்ைல	என் ம்	அவர்
விளக் கிறார்.	
எனி ம்	' லவர்	அைவ'	என்ற	அைமப் ம்,	ஒேர	தன்ைம ைடய	பண் கைளக்
ெகாண்ட	இலக்கியங்கள்	எ ந்த	அக்கால ம்	அப்பாடல்களால்	ெதரிய
வ கின்றன.	

சங்ககாலம்	என்ப 	கி. .	 தலாம்	 ற்றாண் 	ெதாடங்கிக்	கி.பி.	 ன்றாம்
ற்றாண் ன்	 ற்ப தி	வைர ள்ள	காலப்பரப்ைபச்	சங்ககாலெமனக்

ெகாள்ளலாம்	என்ப 	ெபா வாக	ஒப் க்ெகாள்ளப்பட் க்கிற .	

அதற் 	 ந்ைதய	 ற்றாண் களில்	இப்பாடல்கள்	பாடப்பட்டன	என் ம்,
ெதா க்கப்பட்ட	காலம்	கி. .	 தலாம்	 ற்றாண் க் 	 ன்னதாகேவ
இ க்கலாம்	என் ம்	ஆராய்ச்சியாளர்	க த் ைரத்தி க்கின்றனர்.	
காலக்	கணிப் 	 ன்	பின்னானா ம்,	சங்க	காலத்தில்,	ெபண்ணின்	ைகம்ைம
நிைல,	பரிதாபத் க் ரியதாகக்	காட்டப்பட் க்கிற 	என்ப தான்	இங்ேக
க்கியமாகிற .	சங்க	இலக்கியப்பாடல்கள்	அகநா ,	 றநா 	ேபான்ற

ெதா ப் கள்,	வீரர்	ெப ைம,	ேபார்க்கள	ெவற்றி	ஆகியவற்ைற	 தன்ைமப்
ப த் கின்றன.	வீரைரச்	சார்ந்த	காதலியர்,	கற் 	ெநறியில்	ஒ ம்	தைலவியர்
ஆகியவர்	நிைலகளில்	ெபண்களின்	வாழ்	நிைலையத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள

கிற .	

காட் க் 	வந்த	மைனவிைய,	மங்கலப்	ெபண்க டன்	வீ 	தி ம்பிச்
ெசல் ம்ப 	பணிக் ம்	 க்	ேவதப்	பாடலில்,	அதற் 	 ந்ைதய	எரிக் ம்
வழக்கத்தின்	ெமல்லிய	இைழச்	சான் 	ெதரியவ கிற .	அ ,	மாற்றப்ப ம்	
அழிக்கப்பட் ,	ெபண்கள்	கணவ டன்	எரிக்கப்பட்டனர்.	சட்டங்க ம்,	கல்வி,
திய	நாகரிகங்கள்	எ ம்	இந்த	வழக்கத்ைத	அ ேயா 	ஒழித் 	விடவில்ைல.
இ பதாம்	 ற்றாண் ன்	பிற்ப தியி ம்,	‘ ப்கன்வார்’கள்	பலர்	எரிக்கப்



ப கிறார்கள்.	
சங்க	இலக்கியங்கள்,	ெபண்ைண	உரிைம ள்ளவளாகக்	காட் வதாகேவ
எ த் ைரக்கப்பட் 	வ கிற .	ெபண்ைண	ெவ க்கக் ய	க த் ம்	 ற
ெநறி ம்,	 லா ண்ணாைம	ேபான்ற	ஒ க்கங்க ம்	 தன்ைமப்	ப த்தப்பட்ட,
சமண	ெபளத்த	சமயச்	ெசல்வாக் 	வலிைம	ெபற்றிராத	தமிழ்ச்	ச தாயத்ைத
அந்த	இலக்கியங்களில்	காண கிற .	ஆரிய	ச தாயத்தின்	வ ணப்
பா பா கள்	 ட	ஆழ்ந் 	பிரதிபலிக்காத	இச்	ச தாயத்தில்	ெபண்கள்	ச க
விழாக்களில்	பங் ெபற் ச்	 தந்தரமான	வாழ்க்ைக	நடத்தினர்;	கணவ டன்
கள்ள ந்தினர்.	மகளிர்	ஆடவ டன்	கலந் 	பழகத்	தைட	யி க்கவில்ைல.
விைனகள்	இயற் வதில்	கணவ க் ப்	ெபண்கள்	 ைணயாயி ந்தனர்,	பரணில்
ஏறிக்	கிளிகைள	விரட் ப்	பயிைரப்	ேபணினர்-பாைல	நிலத் 	எயிற்றியர்	(ேவடர்)
இ ம் 	அலகிைன ைடய	மண்ெவட் களினால்	நிலத்ைதத்	ேதாண் வர்-
இல்லத் ப்	ெபண்கள்	வாயில்	 ற்றம்	 ட் ச்	 த்தம்	ெசய்வதில்	இ ந் ,	ெநல்
ற் வ 	ேபான்ற	அைனத் ப்	பணிகைள ம்	ெசய்தனர்.	பாசைறகளி ம்

ெபண்கள்	விைன	இயற்றினர்	என்ெறல்லாம்,	ேபராசிரியர்	வித்தியானந்தன்	தம்
லில்	பட் னப்பாைல,	ெபா நராற் ப்பைட,	 றநா ,	மைலப கடாம்,	ஐங்
	ேபான்ற	பல	 ல்களிலி ந் 	சான் க டன்	ெதரிவித் ள்ளார்.	ெபண்கள்

காதலித் 	மணந்த	தைலவர்க டன்,	கற் ெநறி	தவறாத	வாழ்க்ைகயில்	எல்லா
உரிைமக ட ம்	வாழ்ந்தனர்	என்ேற	ெபா வான	சித்திரம்	தீட்டப்ப கிற .	

ெபண்ணின்	வாழ்வில்,	அன்றிலி ந் 	இன் வைர	ஒ 	அவலமான	ேசாகக்
றாகப்	பற்றி ள்ள	ைகம்ைம	நிைல	பற்றிய	 றிப்ைப	இந் ல்	தரவில்ைல.	
றநா ற்றில்,	இ 	பற்றிய	பல	சான் கள்	காணப்ப கின்றன.	246	ஆம்	பாடல்,
தப்பாண் யன்	ேதவி	ெப ங்ேகாப்ெபண் 	என்ற	அரசிக் ரியதாகத்

ெதரிவிக்கப்ப கிற .	பாண் ய	நாட் ன்	வட	எல்ைல,	ஒல்ைல ர்	என்ற	நா .
அைதச்	ேசாழர்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்டனர்.	 தப்பாண் யன்	ேசாழ டன்	ேபாரிட்
அைத	ெவன்றான்.	அவன்	மைனவி	ெப ங்ேகாப்ெபண் ,	அரசியல்	அறிந்தவள்.
கணவன்	இறந்த ம்	இவ்வரசி	தீப் க	 ைனந்தாள்.	அப்ேபா ,	அரசியல்
ற்றத்தாரான	ெப மக்கள்,	அரசன்	இல்லாக்	 ைற	நீங்க,	அரைச	ஏற் 	நடத்திட

ேவண் ம்,	தீப் கக் டா 	என் 	த த்தனர்.	ஆனால்	அவள்	ெசவி
ம க்கவில்ைல.	அதற் 	அவள்	 றிய	காரணம்	 றிப்பிடத்	த ந்ததா ம்.	
‘என்ைனத்	தீப் தல்	நன் 	என் 	ெசால்லாமல்	த க் ம்	சான்ேறாேர...’	என்
விளிக்ைகயில்,	‘ெபால்லாச்	 ழ்ச்சிப்	பல்சான்றீேர’	என் 	 றிப்பி கிறாள்.	

‘ெநய் ம்	அரிய	பண்டங்க ம்	விலக்கி,	ெவ ம்	நீர்ச்	ேசாற்றில்	 ளிேசர்த் ச்
சைமக்கப்பட்ட	ேவைளக்	கீைரையச்	ேசர்த் 	ஒ 	ேநரம்	உண் ,	பாயில்லாத
ப க்ைகக்கல்	ப க்ைகயில்	ப க் ம்	ைகம்ைமயின்	ெகா ைமக் ,	இந்த



ஈமப்ப க்ைக	ேமலான ’	என் 	உைரக்கிறாள்.	இந்தப்	பாடைல	அ த் ,	அவள்
காட் ள்ள	காளிேகாயிலின்	 ன்	தீ	வளர்த் 	எரி ந்தைத,	ம ைரப்
ேபராலவாயர்	என்ற	 லவர்	247	ஆம்	பாடலில்	சித்திரிக்கிறார்.	இேத	ைகம்ைம
நிைலைய,	இரங்கத்தக்கதாக,	ஒக் ர்	மாசாத்தனார்	(248)	 ம்ைபச்
ெசாகினனார்	(249)	தாயங்கண்ணியார்	(250)	ஆகிேயார்	விவரிக்கிறார்கள்.
ஆ ர்	 லங்கிழார்	(261)	பாடலில்,	‘ெகாய்ம்மழித்தைலெயா 	ைகம்	ைம றக்
கலங்கிய’	என் 	வள்ளலான்	நண்பன்	காரியாதி	என்பவர்	இறந்த ம்,	மைனவி,
மழித்த	தைல டன்	காட்சியளித்தைத ம்	 றிப்பி வார்.	
எனேவ,	இச்சான் கள்,	தாயநாயகச்	ச தாயமாக	தமிழ்ச்	சங்ககால
ச தாயத்ைதக்	 றிப்பிடவில்ைல	என்பேத	உண்ைம.	ெபண்களின்	உரிைமகள்
பறிக்கப்பட் 	ஒ க் தற் ரிய	ெநறிகளாக,	ஒ 	பக்கக்	கற் 	ெநறி ம்,	ைகம்ைம
ெநறி ேம,	தீவிரமாக்கப்பட்ட	நிைலையக்	காண கிற .	
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எ தப்	ப க்கத்	ெதரியாத	ெபண்.	

ஆனா ம்	ஒ 	தாய்	என்ற	நிைலயில்	உலகியல்	ஞானங்கைளத்	தன்
உணர் களாேலேய	ெபற் 	வி கிறாள்.	மக க்காகத்	தன்	ஊைன ம்,	உயிைர ம்
மகிழ் டன்	ஈந் 	ஒ ங் ம்	இயல்ைபத்	தன்	பிறப்பினாேலேய	அைடயப்	ெபற்றவள்.	

இவள்	தன்	மகைவப்	பா ட் ச்	சீராட் 	உறங்கச்	ெசய்ய,	அன்ைபக்	 ைழத் ,
ஆவிைய	உ க் ம்	இனிய	 ரலால்	தாலாட் ப்	பா கிறாள்.	ெசாற்கள்	எப்ப
அழகழகாய்	வந் 	பாடைல	அழியாக்	கவிைதயாக் கின்றன?	

யரம்	ெவ க் ம்	ேபா ,	அந்த	உணர் கள்	ஒப்பாரியாக,	ேசாகம்	உ க் ம்
ெசாற்களாக	எப்ப 	ெவளிப்ப கின்றன?	

இலக்கண	இலக்கியக்காரர்கள்	 ப்ைப	என் 	தள் ம்	ெசாற்கள்,	அவர்களிடேம
அரச	மரியாைத	ெபற் வி ம்	வைகயில்	வந்தமர்ந் 	ெகாள்கின்றன.	

உலகில்	கவிஞர்	என் ம்	அறிவாளி	என் ம்	 த ரிைம	ெகாண்டா பவன்
ஆண்தான்.	இவர்கள்	நாவிலி ந் 	பிறக் ம்	ெமாழிகைள	அப்ப ேய	ெபாறித்
ைவக்க	ஏ ம்	எ த்தாணி மாக	ஒ 	சீடர்	-	ெதாண்டர்	 ழாம்	 ழ்ந்தி க் ம்.	
ெபண் க் 	இந்தச்	சிறப் கள்	இல்ைல.	இவள்	ெசாற்கைள,	உந்தி	வ ம்
உணர் கைள	யா ம்	பதிவதில்ைல.	நாற் 	ந ம்	ேபா ம்,	ஓங்கி	ஓங்கி
உலக்ைகயால்	 த் ம்	ேபா ம்,	கல்திரிைகையக்	கட் 	இ க் ம்	ேபா ம்,
உைழப்பாளிப்	ெபண்	பா கிறாள்.	ஒ வ க்ெகா வர்	விேராதிகளாக	ேமாதிக்
ெகாள் ம்	ேபா ம்	ேமாதல்களில்	ெவ க் ம்	ெசாற்களில்	அவர்க ைடய
ெவளியீட் த்திறன்	ேகாலம்	ெகாள்வைத	ரசிக்க	 ம்.	
என்றா ம்,	பல	ெமாழிகளி ம்	அறிஞர்,	கைலஞர்,	கவிஞர்	என்ற	ெசாற்கெளல்லாம்
ஆண்கைளேய	 றிக்கின்றன.	‘வீரர்’	என்ற	ெசால்ைலேய	‘ஆண்	சந்ததி’	என்ற
ெபா ளில்	 றிப்பி கிறார்கள்.	

இவ க்ெகன் 	விதைவ	(ைகம்	ெபண்)	 மங்கலி,	வ்யபிசாரி,	வாழாெவட்
ேபான்ற	ெசாற்கேள	ஒ க்கப்	பட் க்கின்றன.	

ெபண்க க் க்	கல்வி ம்	அறி ம்	உரிைமயாக்கப்	படவில்ைல	என்ற	ச க
உண்ைமையப்	ெப ம்பாேலா ம்	ஒத் க்	ெகாள்வதில்ைல.	
‘ேவதகாலத்தில்	-	பிரம்மவாதினிகள்	இ ந்தி க்கிறார்கள்.	 ஷிகளாகப்	பல
ேவதப்பாடல்கைள	யாத்தி க்கிறார்கள்’என் 	 ட் க்	காட் கிறார்கள்.	



இேத	ேபால்	தமிழன்பர்க ம்	‘சங்கப்பாடல்கைள	யாத்த	பல	ெபண்பாற்	 லவர்கள்
இ க்கிறார்கள்.	ஔைவயார்	ஒ வர்	ேபா ேம!’	என் 	ெசால்லத்	தவ வதில்ைல.	
ஆனால்	ஆராய்ந் 	பார்த்தால்,	இ 	ஒ 	ேபச் க் 	ஆ தலாக,	 ட் க்
காட் வதற் 	மட் ேம	சரியாக	இ க் ம்	என்றால்	தவறில்ைல.	

ேவதப்பாடல்களில்	காணப்ப ம்	ெபண்கள்	பற்றி,	ஓர்	ஐயக்	க த்ைத	‘ேவத
காலத்தில்	ெபண்கள்’	என்ற	தம்	 லில்,	டாக்டர்.ச ந்தலா	ராவ்	சாஸ்திரி	 ன்
ைவக்கிறார்.	
1.	 மாகப்	ெபண்	 ஷிகளால்	பாடப்பட்டைவ.	
2.	உைரயாடல்களில்,	ெபண்	ெபயர்களில்	வ பைவ.	3.	ெபண்	 ஷிகளின்	ெபயரில்
(ஐயத் க் ரியதாக)	பாடப்ெபற்றைவ.	

ேகாசா,	அபாலா,	ேலாமசா,	ஸூர்யா	(ஸாவித்ரி,	ஜூஹீ)	(பி ம்மா	-	பி ஹஸ்பதி
மைனவி)	ஸர்ப்பக்தி-யமி-ஊர்வசி	என்ெறல்லாம்	ெபயர்கள்	காணப்பட்டா ம்,	மிகச்
சிறப்பான	இடத்ைதப்	ெப ம்	 க்கியத் வத்ைத	எந்த	ஒ 	ெபண்	 ஷிக் ம்
அளிப்பதற்கில்ைல.	
தல்	மண்டலத்தில்	(1-23-15)	அகஸ்தியரின்	மைனவி	ேலாப	 த்ராவின்	இரண்

பாடல்கள்	காணப்ப கின்றன.	ரதி	ேதவைதக் ரிய	 திப்பாடல்.	
‘ெந ங்காலமாகத்	தங்க க் த்	ெதாண்டாற்றிேனன்	

....அல் ம்	பக மாக...	இைடவிடா 	...	

காைலயி ம்	மாைலயி ம்......	என 	அங்கங்கள்	தளர்ந்தன	

ப் ம்	வந்தைடந்த .’	

எனேவ,	இப்ேபா 	கணவன்மார்	தங்கள்	மைனவியைர	நாடட் ம்.	ெதான்ைமச்
சான்ேறார்,	கட ளர்	சத்தியம்	என்ற	ெநறியில்	நிைலத்தவர்.	சந்ததிக்காக	தங்கள்
தவ	வாழ்வின்	ெநறிகைளக்	 ைலக்காதவர்,	தம்	மைனவியைர	அ கட் ம்.	
தவ	வாழ்வில்	ஆழ்ந் ள்ள	கணவரான	அகத்திய	 னிக் ,	தன்	ஆைசகைள ம்
இளைமயின்	உந் தல்கைள ம்	அடக்கிக்	ெகாண் ,	ெதாண் ழியம்	ெசய்த
மைனவி	ேலாப த்திைர,	ெபா ைமயின்	உச்சத்தில்	நின் 	உணர் கைள
ெவளிப்ப த்திய	பாடல்	அ .	

பத்தாம்	மண்டலத்தில்	(X-11-17)	 ஷிகா	இந்திராணியின்	பாடல்	இடம்
ெபற்றி க்கிற .	

இப்பாடல்கள்,	ஒ 	மைனவி,	தனக் ப்	ேபாட் யாக	 ைளத்த	இன்ெனா
ெபண்ைணத்	தவிர்க்கப்	பயன்	ெப ம்	மந்திரப்	பாடல்களாகக்
க தப்பட் க்கின்றன.	



இப்பாடல்களில்	ேமல்ேநாக்கிய	இைலகைளக்	ெகாண்ட	மங்களமான	ஒ 	ெகா
றிக்கப்ப கிற .	இைதத்	ேதாண் 	எ ப்பதனால்,	ெபய ம்	 றிக்க	வி ம்பாத

அந்தப்	ேபாட் ப்	ெபண்மணி	விலகிப்	ேபானாள்.	இந்த	நாயகி	ஒ த்திையத்	தவிர,
அந்த	நாயகைன	ேவ 	எந்தப்	ெபண்ணா ம்	மகிழ்விக்க	 யா .	

அக்ெகா யின்	ேவைரத்	தைலயைணக்க யில்	ைவத் க்ெகாள்வதனால்	இந்த
நாயகிக்ேக	அவன்	என் ம்	உரியவனாக	இ ப்பான்.	ஒ வைனச்	சார்ந் 	 கழ்
ெபறேவண் ம்	என்ற	ஆண்	நாயகக் ,	ெபண் க் ப்	ெபண்	பைகைய ம்
ெபாறாைமைய ம்	ேதாற் வித்தி ப்பைத	இப்பாடல்	விள் கிற .	

மாமி-ம மகள்	என்ற	எதிர்ப்ைபக்	காட் ம்	இந்தச்	சக்களத்தி	பைக
த்ததா ம்.	

‘ேகாசா’	என்ற	 ஷிகா,	பி ம்மவாதினி	என் 	 றிப்பிடப்ப கிறாள்.	இவள்
‘காக்சிவன்’	என்ற	 ஷியின்	மகள்.	இவள்	ஒ 	தீராத	ேநாயினால்	பீ க்கப்பட் ,
ெவ 	நாட்கள்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 யாதவளாக	இ ந்தாள்.	இந்த
ேநாய்,	அ வினி	ேதவர்களின்	ம த் வத்தால்	 ணமாயிற் .	பின்னர்
தி மண ம்	ெசய் 	ெகாண்டாள்.	
அ வினி	ேதவர்களின்	ம த் வத்திறைனப்	 கழ்ந் 	பா ம்	இவள்	பாடல்கேள	(X-
3-10,	X-3-11)	பத்தாம்	மண்டலத்தில்	காணப்ப கின்றன.	

ஸூர்யா,	வாக்	ேபான்ற	ெபண்	ெதய்வங்கேள	யாத்த	பாடல்களாக	அவர்கள்
ெபயரில்	வ ம்	பாடல்கள்	விளக் கின்றன.	யமன்-யமி- ரவஸ்-ஊர்வசி
விவாதங்களில்	காணப்ப ம்	ெபண்களின்	உைரகள்	அவர்க க்ேக	உரியைவயாகக்
றிக்கப்ப கின்றன.	எனேவ,	ெபண்கள்	ஆண்	 ஷிக க் ச்	சமமாகப்

பாடல்கைள	யாத் ,	ேமலாம்	ஞானத்ைத	ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார்கள்	என்ப
ஒ 	வைகயில்	உயர் 	நவிற்சியாகேவ	ேதான் கிற .	

சங்க	இலக்கியங்களில்	பல	ெபண்பாற் லவர்கள்	காணப்ப கிறார்கள்.	அள் ர்
நன் ல்ைலயார்;	இளைவயினார்,	ஒக் ர்	மாசாத்தியார்,	ஔைவயார்,	காக்ைக
பா னியார்,	நச்ெசள்ைளயார்,	காவற்ெபண் ,	பாரிமகளிர்,	 ங்கண்	உத்திைரயார்,
தப்பாண் யன்	ேதவி,	ெப ங்ேகாப்ெபண் ,	ெப ங்ேகாழி	நாய்கன்	மகள்

நக்கண்ைணயார்,	ேபய்மகள்	இளெவயினியார்,	மாேறாக்	கத் 	நப்பசைலயார்,
ெவண்ணிக்	 யத்தியார்,	ெவறிபா ய	காமக்கண்ணியார்...	என் 	பட் யல்	நீண்
ெசல்கிற .	

இப்பட் யலில்	காணப்ப ம்	ெபண்கள்	அைனவ ம்	உயர்	 ையச்	ேசர்ந்தவரல்லர்-
ேவட் வர்	 லம்,	 யவர்	 லம்	ஆகிய	 களில்	பிறந்த	ெபண்க ம்	 லைம
ெபற்றி க்கின்றனர்	என்ற	ெசய்தி	நம்ைமக்	கவர்வதாக	இ க்கிற .	

இவர்க ைடய	ெபயர்க க் 	 ன்	காணப்ப ம்	சிறப் க்	 றிப் 	இவர்கள்



பாடலின்	காரணமாக	இைசந்ததா ம்.	
ேபய்மகள்	இளெவயினி	-	ேபார்க்களத்தில்	ேபய்கைள	வியந் 	பா யவர்	( றம்-11)
இவர்	ேவட் வர்	 லம்	என் 	ெதரிகிற .	

ெவண்ணிக் யத்தியார்	-	ெவண்ணி	-	தஞ்ைச	மாவட்டத்தில்	உள்ள	ஊர்.	இவர்
கரிகாலைனச்	சிறப்பித் ப்	பா ம்	பாடலில்,	சமத்காரமாக	ெப ஞ்ேசரலாதைனப்
கழ்கிறார்	( றம்-66).	கடலில்	இயங் ம்	காற்ைறக்	கலம்	ெச த் தற் ப்
பயன்ப த்தியவர்,	பண்ைடத்தமிழர்	என் 	சிறப்பித் ,	அத்தைகய	மரபில்	வந்த
“கரிகால்	வளவா	உனக் த்	ேதாற்ற	ெப ஞ்ேசரலாதன்	உன்னா ண்டாகிய
றப் ண் க் 	நாணி,	வடக்கி ந் 	உயிர்விட்டான்.	உன்ைனவிட	அவன்
க க் ரியவன்..”	என் 	வீரத்ைதப்	பா ம்	இவர்	 யவர்	மரபிைனச்	ேசர்ந்தவர்
என்ேற	ெபயர்	 றிக்கிற .	

அக்காலத்தில்	சிறந்த	ேவட்ேகாவர்-மண்பாண்ட	விைனஞ க் ,	கைலஞ க் ,
‘ யம்’	என்ற	பட்டம்	தந் 	சிறப்பித்தல்	மர 	என் ம்,	பத்தாம்	 ற்றாண்
வைரயி ம்	இம்மர 	இ ந்தி க்கிறெதன் ம்	ெதரியவ கிற .	எனேவ,	 யம்-
யவர்	 யத்தி	என்ப 	கைலஞ க் ரிய	ஒ 	சிறப் ப்	பட்டம்	என் ம்

ெகாள்ளலாம்.	
அள் ர்	நன் ல்ைலயார்	என்ற	ெபண்பாற்	 லவரின்	பாடல்கள்	 ந்ெதாைக	(9)
அகம்	(1)	 றம்	(1)	ஆகியவற்றில்	காணப்ப கின்றன.	ஊெரல்லாம்	தைலவனின்
பரத்ைதைம	ஒ க்கத்ைதக்	 றித்	 ற்றியேபா ம்	தைலவி	தன்	வாயால்
அவைனக்	 ைற றமாட்டாளாம்.‘ஊெரல்லாம்	உம்ைமக்	 ைற	 றினா ம்	நான்

ற்றமாட்ேடன்;	நீர்	அங்ேகேய	ெசல்லலாம்.	உம்ைமத்	த ப்பவர்	இல்ைல’	என்
ற டன்	அவள்	ெசால்வதாகப்	பா கிறார்.	

தைலவைனக்	 ைற றி	வ த்திப்	ேபாராடாத	இப்பண் 	அவள்	கற்பின்
திண்ைமையக்	காட் மாம்!	
காக்ைகபா னியார்	நச்ெசள்ைளயார்	 ந்ெதாைக	210	ஆம்	பாட் ல்	காக்ைக
கைரந்தைமையப்	பாராட் ப்	பா யதால்	இப்ெபயர்	ெபற்றார்.	‘வி ந்தினர்	வ ம்ப ,
கைரதைலச்	ெசய்த	காக்ைக..’	காகம்	கைரந்தால்	வி ந்தினர்	வ வர்	என்ற
நம்பிக்ைக	இன்றள ம்	இ க்கிற .	

சங்ககாலப்	ெபண்பாற்	 லவர்கள்	ெபா வாக,	மன்னர்,	வீரர்,	ெகாைடத்திறம்
ஆகியவற்ைறேய	பா யி க்கின்றனர்.	ேபார்-காதல்,	மகளிர்	கற் 	ஆகிய
வாழ்க்ைகக்	 கள்	 க்கியமாகக்	க தப்பட் க்கின்றன.	

ெபண் ரின்	நிைலபற்றிக்	 றிப்பி வதாக	 தப்	பாண் யன்	ேதவி
ெப ங்ேகாப்ெபண் 	என்ற	(அரசி)	ெபண்பாற்	 லவரின்	பாடல்	விளங் கிற .
‘ைகம்ைம	ெகா ய .	எனேவ,	தன்ைன	உடன்காட்ைட	ஏற	விட	ேவண் ம்’	என்ற



ைறயீடாக	இப்பாடல்	அைமந் ள்ள .	இவர்	அரசியல்	அறிந்த	அரசி	என்பதால்
உடன்கட்ைட	ஏறேவண்டாம்	என் 	த த்தவைர	ம த் ,	உடன்கட்ைட	ஏறினார்
என் 	ெதரிய	வ கிற .	

ஔைவயார்	தமி லகம்	மிக	நன்கறிந்த	ெபண்பாற்	 லவர்	என்றா ம்,	சங்ககால
ஔைவயா ம்,	ஆத்தி ,	வாக் ண்டாம்,	ெகான்ைறேவந்தன்,	ேபான்ற	நீதி
ல்கைளப்	பா ய	ஔைவயா ம்	ஒ வேரயல்லர்	என்ப 	ெதளி 	இ ந்தா ம்,

ெந நாள்	வாழக் ய	ெநல்லிக்	கனிைய	அதியமான	ெந மானஞ்சி	இவ க்
வழங்கினான்	என் ம்,	அதனால்	இவர்	ேயாகினியாகப்	பல	 	ஆண் கள்
வாழ்ந் 	பா னார்	என் ம்	ெசால்வா ண் .	

சிறந்த	ெபண்பாற் லவர்	பலர்	ஔைவ	என்ற	ெபயரால்	வழங்கப்	ெபற்றி த்தல்
என் ம்	ஊகிக்கலாம்.	தமிழ்	நாட் ல்	இப்ெப மாட் க் ப்	பல	இடங்களில்
ேகாயில்க ம்	இ க்கின்றன.	இவைரப்	பற்றிய	பல	ெசய்திகைள ம்	ஒன்றாக
இைணத் 	 மார்	நாற்ப 	ஆண் க க் 	 ன் ,	‘ஔைவயார்’	என்ெறா
திைரப்படம்	ெவளியாயிற் .	

றநா ற்றில்,	
‘சிறியகட்	ெபறிேன	ெயமக்கீ 	மன்ேன	

ெபரியகட்	ெபறிேன,	யாம்	பாடத்	தான்	மகிழ்ந் ண் 	

மன்ேன...’	

என் 	அதியமான்	ெந மானஞ்சியின்	ெப ந்தன்ைமையப்	 கழ்ந் 	பா ய	காலம்
ேவ .	

‘மன்ன ம்	மாசறக்	கற்ேறா ம்	சீர் க்கின்	

மன்னிற்	கற்ேறான்	சிறப் ைடயன்	-	மன்ன க் த்	
தன்ேதச	மல்லாமற்	சிறப்பில்ைல;	கற்ேறார்க் 	

ெசன்றவிட	ெமல்லாம்	சிறப் ’

என் 	பாடப்பட்ட	காலம்	ேவ .	

‘வள் வைரப்	பற்றி ம்	இளங்ேகாவ கள்	பற்றி ம்	ப த்த	 லவர்	ெப மக்கேள
அறிவர்.	ஆனால்	இந்தத்	தமிழ்	நாட் ல்	ஔைவயின்	நீதி	வாக்கியங்கேள
யாவைர ம்	வழிப்ப த் கின்றன.	வள் வர்	அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்	என்ற
ப்பாைல ம்	1330	 றட்பாக்களில்	அடக்கினார்	என் 	பாராட்டப்ப கிறார்.

ஆனால்	வீ 	என்ற	நான்காம்	ேபற்ைற ம்	உள்ளடக்கி	ஔைவப்	பிராட் 	நான்ேக
வரிகளில்,	‘ஈதலறம்;	தீவிைன	விட் ட்டல்	ெபா ள்;	காதலி வர்	க த்ெதா மித்
ஆதர 	பட்டேத	இன்பம்;	இம் ன் ம்	விட்டேத	வீ ’	என் 	பா ள்ளார்.	இதைனப்



பாரதி ம்	பாராட் ள்ளார்.	‘கற்ெபனப்ப வ 	ெசாற்றிறம்பாைம’	என் 	 திய
விளக்கம்	ெகா க் ம்,	இப்	ெப மாட் ,	‘ேபைதைம	என்ப 	மாதர்க்கணிகலம்
என் ம்,	ைதயல்	ெசாற்ேகேளல்’	என் ம்	 றியி ப்பாேரா?	அல்ல 	இ
இைடச்ெச கேலா?	எவ்வாறாயி ம்,	பாரதி	 திய	ஆத்திச் யில்;	பைழய
ைதயல்	ெசாற்	ேகேளல்,	‘(ெபண்வழிச்	ேசேரல்)	என்ற	வரிைய	நீக்கி	மாற்றி,
‘ைதயைல	உயர் 	ெசய்’	என் 	 றினார்.	
ெபா வாகேவ,	எல்லாக்	 கைளச்	சார்ந்த	ெபண்பாற்	 லவர்க ம்
அக்காலத்தில்,	வீரம்	என்ப 	ஆண்க க்ேக	உகந்த ,	‘வீரர்’	என்பவர்	ஆண்
சந்ததியினேர	( றம்-279)	என்ற	 லவர்,	ஒ 	 	 	மகளின்	வீரச்	ெசயைலப்
பற்றிப்	பா மிடத் ,	‘ தல்	நாள்	தந்ைதைய	இழந்தாள்;	அ த்த	நாள்	கணவைன
இழந்தாள்;	எனி ம்	கலங்கா ,	தன்	பிஞ் ப்	பாலக க் 	 	தி த்தி,
கச்ைசயணிவித் ,	ைகயில்	ேவைலக்	ெகா த் 	அன்ைறய	ேபா க்
அ ப்பினாள்’	என் 	பா கிறார்.	அந்த	வீரமகள்	தாேன	ைகயில்	ேவெல த் ச்
ெசல்லவில்ைல.	ெபண்கள்	ேபார்ப்	பாசைறகளில்	இ ந்தனர்.	அவர்கள்	யாவர்?	

அக்கால	விறலியர்,	மன்னைர ம்	ேபார்த்	தைலவர்கைள ம்	களிப்பிப்பவர்கள்.
பதிற் ப்பத் 	(44:7-8)	ெசங் ட் வன்	பாணர்	 ட்டத்தில்	வந்த	பா மகைளத்
த வி	இன் ற்றான்	என் 	ெதரிவிக்கிற .	விழாக்	காலத்தில்	நடனமாட	வந்த
விறலியின்	அழைகக்	கண்ட	ஊர்ப்	ெபண்கள்,	தத்தம்	கணவைரக்	காப்பாற்றிக்
ெகாள்ள	 ைனந்தார்கள்	என் 	(நற்றிைண)	(170:	5-8-9)	ேவெறா 	பாடல்

கிற .	

எனேவ,	ச தாயத்தில்	சரிசமமான	ெகளரவத் டன்	ெபண்கள்
அறி ைடயவர்களாக	மதிக்கப்	ெபற்றார்கள்	என்பைதத்	திட்டவட்டமாகக்	 ற

யவில்ைல.	
ைகம்ைமக்	ெகா ைமைய	ஏற்க	இயலாமல்	தீப் க	 	ெசய்த	அரசியினால்,
ைகம்ைமக்	ெகா ைமயின்	அநீதிைய	எதிர்க்க	 யவில்ைல.	ேவதத்தில்
காணப்ப ம்	சார்ந் 	வா ம்	தந்ைத	நாயக	நீதிகேள	இங் 	ஆழ்ந்தி க்கின்றன.
சிலப்பதிகாரம்	சங்க	 ல்க க் ப்	பிற்பட்ட 	என் 	க த் ைரக்கப்பட்டா ம்,
சங்க	இலக்கியங்களின்	ெதாடர் ைடயதாகேவ	இ க்கிற .	

இந்தக்	காப்பியத்தில்	நம்ைமக்	கண்ணகியின்	பாத்திரப்	பைடப்ேப	அதிகமாகக்
கவ கிற .	

இவள்	ஏ ம்	அறியாத	சி மியாகேவ	இ க்கிறாள்.	கணவன்	மாதவியிடம்
ெசல்வங்கைளத்	ேதாற் 	விட் த்	தி ம்பிய	ேபா ,	அவள்	அந்த	அநீதிையப்	பற்றி
ஒ 	ெசால்	எ ப்பவில்ைல.	கணவேனா 	 றப்பட் க்	கல் ம்	 ள் ம்	நிைறந்த
கானக	வழியில்	நடந் 	ம ைரக் 	வ கிறாள்.	இங்ேக	வந் ,	கணவன்
ெகாைல ண்டான்	என்ற	ெசய்தி	வந்த	பிற தான்	இவள்	வி வ பம்	எ க்கிறாள்.	



ஒன் ேம	அறிந்திராதவளாகக்	காட்டப்பட்ட	இப்	ெபண்,	அரசன்	 ன்	ெசன் 	நீதி
ேகட் ம்	ஆங்காரியாகிறாள்.	அரசன்	தன்	தவைற	உணர்ந் 	அக்கணேம	உயிைர
விட்ட	பின்ன ம்,	அவன்	பத்தினி	உயிைர	விட்ட	பின்ன ம்	அவள்	சீற்றம்
தணியவில்ைலயாம்.	
‘தன்	இட ைல	ைகயால்	தி கி,	ம ைர	வல ைற	 ம் ைற	வாரா	அைமந் ,
மட்டார்	ம கின்	மணி ைலைய	வட் த் 	விட்டாள்,	எறிந்தாள்’-	

என் 	சிலப்பதிகாரம்	விரிக்கிற .	இ 	ஒர்	அதீதமான	ெசயலாகேவ	இ க்கிற .	

ெபண்ைமயின்	-	தாய்ைமக் ரிய	அைடயாளமான	உ ப்ைபத்	தி கி	எறிந்
ைர	ெசய் ம்	இச்ெசயல்,	அ ர்வமானதாக,	அறி க் ம்	ெபா ந்தாததாகேவ

ேதான் கிற .	

‘சங்ககால	மன்னர்	காலநிைல	வரலா ’	என்ற	 லில்	அதன்	ஆசிரியர்	வி.
ேஷாத்தம்,	இந்த	வழக்கத்ைதப்	பற்றிக்	 றிப்பி கிறார்.	இவ்வழக்கம்	‘திவ்ய

வதனா,	ஜாதக	மாலா’	என்ற	ெபளத்த	 ல்களில்	காணப்ப வதாகத்
ெதரிவிக்கிறார்.	

தன்ைனப்	பிரிந்த	கணவனின்	கவைலயில்	வா 	வ ந்திய	மா ண்ணி	என்ற
ெபண்,	இப்ப 	ஒ 	மார்பகத்ைதக்	ெகாய் 	ெகாண்டாள்	என் ம்,	காலப்	ேபாக்கில்
அவள்	கட ளாக	வணங்கப்பட்டாள்	என் ம்,	அவ க் 	ேவங்ைக	மர	நிழலில்
கழனிகளில்,	பரண்களில்	ேகாயில்கள்	அைமக்கப்பட்டன	என் ம்	நற்றிைணப்பாடல்
ஒன்ைற	ேமற்ேகாள்	காட் கிறார்.	
தி மா ண்ணி	என்ற	அந்தப்	ெபண்ணின்	வரலா ம்,	
ஆவியர்	 த்	தைலவன்	ேபகன்	என்பவன்	தன்	மைனவி	கண்ணகிையத்	 றந் ,
ஒ 	பரத்ைத டன்	வாழ்ந்த ம்	( றம்	143-147)	சிலப்பதிகாரம்	உ வாகச்
ெசய்திகளாக	உதவியி க்கின்றன	என் 	அவர்	 றிப்பி கிறார்.	

கட் யவ க் 	அநீதி	ெசய்வ 	கணவனின்	உரிைம;	ஆனால்	கணவ க் 	அநீதி
என் 	வ ம்ேபா ,	அவள்	இயற்ைகயின்	சீற்றத்ைதேய	எ ப்பி	வி மள க் ப்
ெபாங்ெக ச்சி	ெகாள்கிறாள்.	இந்தக்	கற் 	வழிபாட் க் ரிய .	

கற் 	ெநறி	என்ப ,	 ற்றாண் கள்	மனித	ச தாயத்தின்	உயிேராட்டமான
இைழகைள	ஊ வி	மகளிரின்	மனித	உரிைமகைளப்	பிணிப்ப 	ெதரியாமல்
பிணிக்கச்	ெசய்த	வரலா கள்	இைவ.	
	

	

	



	

	

	

	



9.	��������	������	�����
��������

ற்றாண் க க் ப்	ெபண்	தனக் த்	 லமாக ம்	 க் மமாக ம்
விதிக்கப்பட்ட	தைளகைளத்	தகர்த்ெத ம் வ 	சாத்தியமல்லாத	 யற்சியாகேவ
தீர்ந் 	விட்ட .	

அறி மலர்ச்சி ம்	 ம்பக்	கடைம ம்	இவ க் 	ஒன்றாக	இைசயாத
வாழ்க்ைகேய	விதிக்கப்பட் 	விட்ட .	இ கப்	ேபாடப்பட்ட	 ச்ைச	அ த்
வி தைல	ெப வைதவிட,	 ச்ைச	அதன்	ேபாக்கில்	தளரச்	ெசய் 	அவிழ்த்
வி தைலக்	காற்ைற	 கர ற்ப வ 	ஓரள க் 	இயல்ேபா ைணந்த
ெசயலாகிற .	

ெபண்,	மாண்ட	கணவ டன்	சிைதயில்	எரிக்கப்பட்டாள்;	 ண் தம்
ெசய்யப்பட் க்	கட்டாயத்	 றவில்	ஒ க்கப்	பட்டாள்.	
இல்ைலேயல்	அவள்	ெபா 	மகளாகச்	சீரழிக்கப்	பட்டாள்.	இந்த	இரண்டாம்
நிைலயில்	அவ க் 	அறி க்	கண்	சிறி 	திறக்கப்பட்டதால்	ஓர்	ஆ வாசம்
கிைடத்த .	தன்	 யரங்கைள	ெவளியிட் க்	ெகாள்ளக்	 ய	சாத்தியக்

கள்	ஏற்பட்டன.	

ஆனால்	 தல்	நிைலக்	 ம்பக்	 ம்-இரண்டாம்	நிைல	ெபா 	மகள்	அறி
ெப ம்	வாய்ப் ம்	ஒ 	நா ம்	இைசந் 	விடாதப 	ச கம்	விழிப் டன்	இ ந்த .	

அவள்	கற்பரசி.	கணவைரச்	சார்ந் தான்	ேமன்ைம	ெபறலாம்.	உடல்	சார்ந்த	ேபாக
உணர் கைள	அவள்	ெவளிப்ப த் ம்	ேபா 	அ 	கட் ய	கணவைரச்	சார்ந்
தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	கட ைளேய	நாயகனாக	அவள்	வரித்தா ம்	அ
அவ க் 	இ க் த்தான்.	ெதய்வத்ைதத்	ெதாழாமல்	கணவைனேய	ெதா ,
ெதய்வமாக் பவள்	அவள்.	
ஆண்	பக்தர்கள்.	இத்தைகய	கற் க்	ேகாட்பாட் க் ள்	 ங்க	ேவண் யதில்ைல.
ஒேர	ஒ 	நாயகன்	-	 ேஷாத்தமனான	காதலைன	எண்ணி,	உ கி	உ கிப்	பக்தி
ெசய் 	பாடலாம்.	இைறவ டன்	 டல்	ேவண் ,	தங்கைளப்	ெபண்ணாகப்
பாவித் க்	ெகாண் ,	உணர்ச்சி	வசப்பட் த்	திரியலாம்.	தைடயில்ைல.	ெபண்
அவ்வா 	உணர்ச்சி	மி ந் 	பக்தியில்	கனிந் 	பா ம்ேபா ,	ஒ 	வைகயில்	தன்
ட் க் ள்ளி ந்ேத	 ரட்சிக்	 ரல்	ெகா ப்பதாகக்	க த	ேவண் 	இ க்கிற .	

இந்திய	ெமாழிகள்	அைனத்தி ம்	பக்தி	இலக்கியத்ைதச்	ெச ைமப்	ப த்திய
சான்ேறார்	பலர்	தம்	பாடல்களா ம்	காவியங்களா ம்	அழியாப்	 கழ்



ெபற்றி க்கின்றனர்.	

தமிழில்	சிவபக்தச்	ெசல்வர்களான	நாயன்மார்க ம்	ைவணவ	பக்தர்களான
ஆழ்வார்க ம்,	இஸ்லாம்	வளர்த்த	இைறய யார்க ம்,	கிறிஸ்தவம்	சார்ந்த
சான்ேறார்க ம்,	பக்தி	இலக்கியங்க க் 	உரியவர்களாகத்	திகழ்கின்றனர்.	

அ பத் 	 ன் 	நாயன்மார்களில்	ஒ வராகக்	காைரக்கால்	அம்ைமயார்	இடம்
ெபற் ள்ளார்.	தமிழில்,	பக்தி	இலக்கியம்	என் 	வ ம்ேபா ,	 தலாவதாகக்
றிப்பிடப்ப ம்	ெபண்பாற் லவர்	இவர்.	இவ ைடய	அற் தத்	தி வந்தாதி,

இரட்ைட	மணிமாைல,	 த்த	தி ப்பதிகங்கள்	ஆகியைவ
பதிேனாராந்தி மைறயில்	ேசர்க்கப்பட் ள்ளன.	ெபா வாக,	ெபண்க ைடய
ெவளிப்பாடாக	ஒர்	இலக்கியம்	உ வா ம்ேபா ,	அ 	உடல்பரமான	உணர் கைளச்
சார்ந்ேத	 கிழ்க்கிற 	என்ப 	ஓரள 	உண்ைமயாக	இ க்கிற .	

ஆனால்	காைரக்காலம்ைமயின்	பாடல்கைள	அப்ப ச்	ெசால்வதற்கில்ைல.
‘காைரக்கால்’	என்ற	ஊர்ப்	ெபயைரச்	ேசர்ந்தவளாகக்	 றிக்கப்ெப ம்
இவ்வம்ைமயின்	இயற்	ெபயர்	 னிதவதி.	
இவர்	ஆறாம்	 ற்றாண் க் 	உரியவராகக்	க தப்ப கிறார்.	சமணம்	பரவித்
ெதன்னாட் ல்	ஆதிக்கம்	ெபற்ற	நிைலயில்,	ஒ றம்,	ேவதப்பிராம்மணச்
ெசல்வாக் ம்	வலிைம	ெபற்றி ந்த	 ழலில்,	அதற் 	எதிராக,	ைசவம்	என்ற
பக்திக்	ெகாள்ைக	மக்கள்	ெசல்வாக்ைகப்	பரவலாகப்	ெபற் 	வந்த	காலம்	அ .	

சிலப்பதிகாரக்	காப்பியச்	ெசல்விையக்	ேபால்,	 னிதவதி	வணிக	 லத்தில்
ேதான்றியவர்.	தனதத்தன்	என்ற	ெப 	வணிகனின்	ஒேர	ெசல்வியாக	உதித்தவர்.
ெபா வாகப்	ெப வணிகர்,	சமணம்	சார்ந்தவராக	இ ப்பைத	இன்றள ம்
காண்கிேறாம்.	
னிதவதியார்	எந்தப்	பின்னணியில்	தீவிர	சிவபக்தச்	ெசல்வியாக
இளம்ப வத்திேலேய	உ வானார்	என்பெதல்லாம்	 ரியவில்ைல.	ஆனால்	தன்ைன
ஒத்த	ேதாழிக டன்	விைளயா ய	ப வத்திேலேய	அவர்	சிவெப மானின்
பல்ேவ 	நாமங்கைளச்	ெசால்லிேய	ஆ னார்	என் 	 றப்ப கிற .	

னிதவதி	காைரக்காலில்	பிறந்தவர்;	ஆனால்	நாைகப்	பட் னத்ைதச்	சார்ந்த
ெப வணிகனின்	மகன்	பரமதத்த க் 	அவர்	மண க்கப்	ெபற்றா ம்,	காைரக்
காைல	விட் 	அவர்,	மணாளனின்	ஊ க் ,	 க்ககத் க் ச்	ெசல்லவில்ைலயாம்.
ஒேர	மகளாதலால்,அவைள	ஊைர	விட் 	அ ப்பாமல்	அ கிேலேய
வசதியானேதார்	இல்லத்தில்	மக ம்	ம மக ம்	வாழச்	ெசய்கிறார்	தந்ைத.	

உள் ரிேலேய	ம மக க் 	ஒ 	கைட ம்	அைமத் க்	ெகா த்ததாகக்
ெகாள்ளலாம்.	
னிதவதியின்	சிவபக்தி,	அவ ைடய	இல்வாழ்ைகயில்	இ ந் 	வி படக்



காரணமாகிற .	கணவ க் க்	கட் ப்பட்ட,	கற் 	ெநறி	வ வாத	ஒ 	ெபண்,
கணவ க் 	எதிர்ப்ேப	காட் வ ேபால	சிவபக்தியில்	மனம்
ெச த்தி,	சிவன யாைர	வீட் ல்	வரேவற் 	வி ந்தளித் க்	கடைம	யாற்றினார்
என்ற	 ரண்பா 	வலிைம	ெபற்றி க்கிற .	

பக்திையப்	பரப் ம்	சமய	இலக்கியங்களில்,	அ யார்களின்	வரலா களில்,
அற் தங்கள்	பல ம்,	நிகழ்ந்ததாகேவ	காணப்ப கின்றன.	மக்கள்	அவற்ைற
நம்பினார்கள்.	இ பத்ெதான்றாம்	 ற்றாண்ைட	எட் ப்	பி க் ம்,	இந்த	அறிவியல்
சாதைனகைளப்	ெபற்ற	நிைலயி ம்	அற் தங்கள்	நம்பப்ப கின்றன.	

றிப்பிட்ட	ஒ 	சமயப்	பிரி க் ள்	மக்கைள	ஈர்த் 	நிைலநி த்த	அற் தங்கள்
பயன்ப கின்றன.	உலக	வாழ்க்ைகயில்	 ன்பங்க ம்	சிக்கல்க ம்	மனித
ச தாயத்ைத	ெந க்க களில்	தள்ளிவிட்ட	நிைலயில்	அற் தங்கள்	மக்கள்
கவனங்கைளத்	திைச	தி ப்ப	வல்லைவயாக	இ க்கின்றன.	

அற் த	வரலா 	இ தான்.	

னிதவதியின்	கணவன்	பரமதத்தன்	ஒ 	நாட்	காைலயில்,	தன்	வாணிபத்
தலத்திலி ந் ,	இரண் 	மாங்கனிகைளத்	தன்	வீட் க் 	அ ப்பியி ந்தான்.
நண்பக க் த்	தான்	உண 	ெகாள்ள	வ ம்	ேநரத்தில்,	மைனவி	தனக் 	அைதப்
பைடப்பாள்	என் 	எதிர்பார்த்தான்.	

கணவன்	உண 	ெகாள்ள	வ ன்,	ஒ 	சிவன யார்	 னிதவதியின்	வீட் க்
வந்தார்.	 னிதவதி	உடேன	அவைர	வரேவற் 	உபசரித் ,	அ 	பைடத்தாள்.
அந்த	ேநரத்தில்	அவள்	ேசா 	மட் ேம	சைமத்தி ந்தாள்.	எனேவ	அந்தச்
ேசாற் டன்	கணவன்	அ ப்பியி ந்த	ஒ 	மாங்கனிைய ம்	அவ க் ப்
பைடத்தாள்.	சிவன யார்	பசியாறிப்	ேபாய்	விட்டார்.	
நண்பகலில்	கணவன்	உண 	ெகாள்ள	வந்தான்.	எஞ்சியி ந்த	மாங்கனி டன்
னிதவதி	கணவ க் 	அ 	பைடத்தாள்.	“மாங்கனி	அதிகச் ைவயாக
இ க்கிற .	இன்ெனா 	பழத்ைத ம்	ேபா ”	என்றான்	கணவன்.	

இந்த	இடத்தில்,	சிவன யா க் ப்	பைடத்த	உண்ைமைய	அவள்	கணவனிடம்
ெதரிவித்தி க்கலாம்.	கணவன்	அைத	ஆேமாதிக்க	மாட்டான்	என்ற	அச்சம்
இவைள	அைலக்கழிப்பாேனன்?	

ஒ 	கால்	அவன்	சமணம்	சார்ந்தவேனா?	இல்ைலேயல்	எந்த	ஒ 	சி 	காரிய ம்
கணவன்	ெசாற்	ேகளாமல்	அவள்	ெசய்யலாகா 	என்ற	உ த்தேலா?	
மைனவி	கணவனின்	அ மதியில்லாமல்	சிவன 	யா க் 	உண 	பைடத்த
தண்டைனக் ரிய	 ற்றேமா?	
எப்ப ேயா-ேபைத	ந ந ங்கிப்	ேபானாள்.	



எனேவ,	அஞ்சிய	 னிதவதி,	சைமயலைறயில்	இ ந்த	ப ேய,	சிவைனத்	ெதா
இைறஞ்சினாள்.	அவள்	ைகயில்	அற் தமாய்	அேத	ேபால்	ஒ 	மாங்கனி
கிைடத்த .	அைதக்	ெகாண் 	வந் 	கணவ க் ப்	பரிமாறினாள்.	கணவன்
அைத	உண்டான்.	அத் டன்	பிரச்ைன	தீர்ந் விட	ேவண் ேம?	தீரவில்ைல.	
“இரண் ம்	ஒேர	மரத் க்	கனிகள்தாேம?	இ 	மட் ம்	எப்ப 	இவ்வள 	 ைவ
மி ந்ததாக	இ க்கிற ?	நான்	அ ப்பிய	கனியா	இ ?”	என் 	ேகட் 	விட்டான்.	

இளம்	மைனவி	ந 	ந ங்கி	உண்ைமையக்	 றி	விட்டாள்.	அவனால்	நம்ப
யவில்ைல.	ஆச்சரியப்பட் ,	“அப்ப யா?	நீ	இப்ேபா ,	அ 	ேபால்	இன்ெனா

பழம்	வரவைழ	பார்க்கிேறன்!”	என்றான்.	அவள்	கண்ணிர்	மல்க,	சிவைனத்
ெதா 	ேவண் னாள்.	ஆச்சரியமாய்	அவள்	ைகயில்	ஒ 	கனி	வந்த .	அைத
அவன்	ைகயில்	ெகா த்தாள்.	ஆனால்...	அவன்	ைகயில்	வி ன்	அ 	மைறந்
ேபாயிற் !	

தலிேலேய,	சிவன யா க் க்	கணவன்	வாக்கில்லாமல்	உண 	பைடத்ததன்
தண்டைன	ேபால்	அவன்	க ந் 	ெகாண்டான்	என் 	‘கைத’	வரவில்ைல.	ஆனால்
‘ ற்றேமா’	என் 	அவள்	உண்ைம	மைறத் ,	ெதய்வத்தின்	அ ள்	ேவண் னாள்
என் 	அற் தம்	 ைழக்கப்	ெப கிற .	சிவைன	வழிப 	கட ளாகக்	ெகாண் ,
அவள்	 ம்ப	வாழ்ைவ	விட் ச்	ெசன்றாள்	என்றால்,	‘கற் ைடய	ெபண் க்
அ 	இ க்காகிற .’	ேம ம்	இவைள	 ன்ேனா யாகக்	ெகாண் ,	கணவனிடம்
ன் ம்	ெபண்கள்	சிவேன	தஞ்சம்	என் 	 றப்பட்டால்,	சிவபக்தி ம்	 டப்	ப

பட்டதாகி	வி ேம?	
எனேவ,	அற் தம்	நிகழ்த்தப்ப கிற .	

கணவன்,	“ஓ,	இவள்	சாதாரணப்	ெபண்	அல்ல,	இவள்	ேதவைதேயா,	யஷிணிேயா,
யேரா!”	என் 	அஞ்சினானாம்.	அ 	மட் மன் .	அப்ப ேய	வீட்ைட	விட் 	ந வி,
கடலில்	கலம்	ஏறிச்ெசன் 	ேவ 	ஒ 	கைரயில்	இறங்கி,	பாண் நாட் த்	தைலநகர்
ம ைரக் ச்	ெசன் 	 திய	வாணிபம்	ெதாடங்கினான்	என் 	வரலா 	 கிற .	

கணவன்	அகன்றபின்,	ஒன் ம்	 ரியாத	 னிதவதி,	வீட் ள்	ஒ ங்கிச்
சிவெப மாைனத்	ெதா தவளாய்	நாட்கைளக்	கழித்தாள்.	அப்ேபா ,	ம ைர
ெசன் 	வந்த	வணிகர்	 ட்டத்தின்	வாயிலாகச்	ெசய்திகள்	இவைள	எட் ன.	

பரமதத்தன்	ேவ 	ஒ 	ெபண்ைண	மணந் 	ெகாண் க்கிறான்.	அவ க் 	ஒ
ெபண்	 ழந்ைத	பிறந்தி க்கிற .	அக் ழந்ைதக் 	அவள்	நிைனவாகப்
‘ னிதவதி’	என் 	ெபயரிட் க்கிறான்.	

கணவன்	ெவ த்தா ம்,	மைனவி	அவன்	நிழைல	விட் 	ஒ ங்கலாமா?	எனேவ
அவைளக்	கணவரிடம்	அைழத் ச்	ெசன்றனர்.	
ஆனால்	அந்தக்	கணவன்	அவைளத்	தன்	மைனவியாக,	தனக் 	அடங்க



ேவண் யவளாகக்	க தவில்ைல.	
தன்	மைனவி ட ம்,	மக ட ம்	அவ ைடய	அ களில்	பணிந் 	ஆசி	 ற
ேவண் னான்.	

னிதவதி	என்ன	ெசய்வாள்?	
சிவபக்தி,	அவ க் 	உலகில்	வாழ்க்ைக	இல்ைல	என் 	நிர்ணயித் 	விட்ட .	

இந்த	நிைலயில்,	அவள்	சிவைனத்	ெதா ,	பரமதத்த க் 	உரிைமயான
அவ் டைல	இளைமைய,	அழகிய	உ ைவத்	 றந் ,	சிவனின்	பக்திக் கந்த
ேப 	தனக் 	ேவண் ம்	என் 	இைறஞ்சினாள்	என் ம்	அைனவ ம்	கண்
நிற்ைகயிேலேய	அவள்	ேபய வானாள்	என் ம்	 றப்ப கிற .	 மியில்
ஓராடவ க் த்	தி மண	விதிப்ப 	உரிைமயான	பிற ,	அந்தப்	ெபண்,
ஆண்டவ க் ம்	 டத்	தன்	உடைல	உரிைமயாக்க	 யா 	என்ற	கற்பியல்	மிக
அ த்தமாக	இந்த	வரலாற்றில்	அறி த்தப்ப கிற .	

இேத	ேபால்	தமிழ்	 தாட் 	ஒளைவ	பற்றிய	வரலாற்றி ம்,	ஒளைவ	தனக்
மண் லகபரபான	 ம்ப	வாழ் 	ேவண்டாம்	என் ,	 ைமையத்	ெதய்வ
வரமாகக்	ேகட் ப்	ெபற்றாள்	என் 	 றப்ப கிற .	

ஓராண்,	மைனவி	மக்க டன்	 ம்ப	வாழ்வில்	ஈ பட் 	-	ஆன்மீக	ஏற்றம்	ெபற
ம்.	அவன்	 ம்பம்	 றந் 	கானகேமகித்	தவெநறியில்	நின்றா ம்	அவன்

அழ ம்	இளைம ம்	அதற் த்	தைடயில்ைல.	ஆனால்,	ெபண் க் 	ஆன்மீக-
ற 	வாழ்ேவ	அந்நியமான ,	இயல் க் 	மாறான .	எனேவ	அற் தமாகேவா,

எப்ப ேயா	அவள்	தன்	இளைம	ேமனி	அழ 	எல்லாவற்ைற ம்	 றக்க	ேவண் ம்.
அவ ைடய	இளைம-ேமனி	நலம்	இரண் க் ம்	அவள்	தாேன	உரியவளாக
இ க்க	 யா .	

இவள்	ேப வாகேவ,	தைலயால்	நகர்ந் 	தி க்கயிைலைய	அைடந்தாள்	என் ம்,
இைறவன்	இவைள	‘அம்ைமேய’	என்றைழத் 	அ ளினான்	என் ம்	வரலா ,
அறி க் 	ஒப்பாத	அற் தமாகேவ	விரிக்கிற .	

இவ ைடய	பாடல்கள்	-	அற் தத்	தி வந்தாதி	-	இரட்ைட	மணி	மாைல,	தி வாலங்
காட் 	 த்த	தி ப்பதிகம்	-	 த்த	தி ப்பதிகம்	-	என்பைவ.	இவற்றில்,	யாக்ைக
வி த் ,	 காட் ல்	நடமி ம்	சிவனின்	ேபய்க்	கணங்களில்	ஒன்றாகிக்
களிப்பதான	ஓர்	இலட்சிய	 ைனப் ம்,	அந்த	ெவற்றி ம்	தவிர,	ேவ ,	உலகியல்
சிந்தைனகேளா,	வாழ்க்ைக	பற்றிய	 றிப்ேபா	இல்ைல.	
ஒ 	சாதாரணமான	ெபண்,	ெவளி	உலகம்	ெதரியாத	கற் ைடய	மைனவி,	பக்தி
உணர்வால்	மட் ேம,	ெமாழியி ம்,	இலக்கிய	அறிவி ம்	இப்பாடல்கைளப்
ைனந்தார்	என்ப ம்	 ற் க் 	 றாக	ஒப் வதற்கில்ைல.	



ெமாழிப்பயிற்சி,	 லைம,	சிவன யார்	சங்கம்,	ஆன்மிகக்	க த் க்களின்	பரிசயம்
இைவ	 ற்றி மாக	வரலாற்றில்	 றக்கணிக்கப்ப கிற .	ஒ 	ெபண்ணின்
ெவளியீட் ல்,	 ம்பம்,	கணவன்,	மக்கள்,	சைமயல்,	என்ற	அன்றாட	வாழ்வின்
பிரதிபலிப் த்தான்	 தன்ைம	ெப வ 	இயல்பாக	இ ந்
வந்தி க்கிற .ஆண்டாள்,	அக்கமா	ேதவி,	மீராபாய்	ஆகிேயாரின்	பாடல்களில்,
ெபண்க க்ேக	உரிய	இந்த	இயல் தான்	இைறவனின்	மீதான	ஆறாக்காதலாக,
ெவளிப்பட் க்கின்றன.	

ேவதப்பாடல்கைளப்	பார்த்தா ம்,	ெபண் 	ஷிகாேலாப த்திைர,	எத்தைன	காலம்
நான்	தவம்	 ரி ம்	 னிகணவ க் த்	ெதாண்டாற்றிேனன்!	என 	இளைம	ேபாய்

ைம	வந்ெதய்திய !	கணவன்	மார்கேள!	உங்கள்	சந்ததிக்காக	ேவ ம்
தவநிைலைய	மீறி	மைனவிைய	அ ங்கள்?	என்ற	தவிப்பாகத்தான்
ெவளிப்ப கிற .	

காைரக்காலம்ைம,	ேப ைவ ம்,	தி வாலங்காட் ச்	 ழைல ம்	உயிர்த் ப் டன்
சித்திரிக் ம்	திறன்	ெபற்றி க்கிறார்.	அ ,	அழகியைலக்	காட் ம்,	ஒ வித
அச்ச ட் ம்	-	உலேக	மாயம்	என்ற	ெகாள்ைகயில்	அழிவில்	ஆனந்தம்	கா ம்
இைற	தத் வத்ைதக்	 றிப்பாக் கிற .	

காைரக்காலம்ைம,	கடல்கடந்த	கிழக் 	நா களில்	ைசவம்	ெசன்ற	பிரேதசங்களில்
ெதய்வத் க் ரிய	ேபாற் த டன்	வழிபடப்ெப கிறார்.	இவர்	வரலா ம்,
பதிகங்க ம்,	இயல் க் 	ஒட்டாத	அற் தங்களாகேவ	விரிந்தி க்கின்றன
எனலாம்.	
பக்தி	பரவசமாகிய	உணர்ச்சிப்	ெப க் 	அக்காலத்தில்	ெபண்ணின்
வி ைலக் ரல்	என்ேற	ெசால்லலாம்.	

ஆனால்	காைரக்காலம்ைமயின்	வரலா ,	அவ ைடய	பாடல்களில்	ஒ
ெபண் க்ேக	உரிய	அ பவ	உணர்ச்சிகளாகப்	பிரதிபலிக்கவில்ைல.	எ த் ப்
ப ப் ம்	ஆன்மீக	ஞான ம்,	நான் 	 வர்க க் ள்	,	கணவ க் 	அஞ்சி	உண்ைம
மைறத் ,	அற் தத்தில்	உயிர்த்த	ெபண் க் 	எப்ப க்	 ய ?	

எவ்வாறாயி ம்,	அற் தப்பதிகம்,	 த்தபதிகம்	என்ற	சிறப்ைபப்	ெபற்றி ப்ப ம்,
பதிேனாராம்	தி மைறயில்	இடம்	ெபற்றி ப்ப ம்	 றிப்பிடத்தக்கதா ம்.	
தமிழில்,	இத்தைகய	ஞானச்	ெசல்வரின்	உண்ைம	வரலா கள்,	சமய	அற் தப்
ேபார்ைவக் ள்	உ த்	ெதரியாமேல	அ த்தப்பட் விட்ட 	ஒ 	வைகயில்	 ர்ப்
பாக்கியம்	தான்.		

II



ஆண்டாள்...	
க்	ெகா த்த	 டர்க்	ெகா ...	

ேகாைத	நாச்சியார்...	
மாைல	மட் மின்றி	பாமாைல ம்	 ைனந் 	ெகா த்த	தி மகள்.	

இந்தப்	ெப மகள்	மண்ணில்	உலாவிய	காலம்	எட்டாம்	 ற்றாண் ன்	இைடப்பட்ட
ப தி	என் 	வரலாற்றறிஞர்	கணிக்கின்றனர்.	

வடநாட் ேல	உதித்த	மீரா	இன் ம்	எட் 	 ற்றாண் கள்	பிற்பட்டவர்.	மீரா	அரச
ம்பத்தில்	பிறந் ,	அரச	 ம்பத்தில்	வாழ்க்ைகப்	பட் ,	கண்ணைனேய

நாயகனாகக்	க தி,	தன்ைன	அவ க் 	ஆட்ப த்தியவள்.	அதன்	காரணமாக
அவள்	அைடந்த	 ன்பங்கள்	அைனத்ைத ம்,	கண்ணனின்	பால்	ஆழ்ந்த
காதலாக்கிக்	ெகாண்டவர்.	அந்த	ேவதைனக ம்	தவிப் க ம்,	வி தைல
ெபற் ப்	ேபரானந்தத்தில்	இலயிக்கத் க் ம்	ஆன்மாவின்	தவிப்பாகப்
பாடல்களில்	பிரதிபலிக்கின்றன.	

ஆனால்,	ஆண்டாளின்	பிறப்ேப,	சீைத	எ ம்	காவிய	நாயகியின்	பிறப்ைபப்	ேபான்ற
ம மமாக	இ க்கிற .	சீைத	காவிய	நாயகி	எனேவ	ஆராய்ச்சிக் 	அப்பாற்பட்ட
விஷயம்	என் 	விட் விடலாம்.	ஆனால்	இந்தக்	ேகாைதேயா,	தி ப்பாைவ	 ப்ப
பா ரங்கைள ம்	நாச்சியார்	தி ெமாழி	143	பா ரங்கைள ம்	அ ளிச்	ெசய்த
ெப மாட் .	இவள்	மண்ணிேல	உலவி,	அக்கால	வழ்ைவத்	தன்	பா ரங்களில்
பிரதிபலிக்கச்	ெசய்தவள்.	கண்ணைனேய	எண்ணி	ம கித்	தன்	உணர் கைள
அழ 	தமிழில்	பா ரங்களாக	வ த்த	இவள்,	ஒ 	தாய்க் ம்	தகப்ப க் ம்	பிறந்த
உயி ம்	உட மான	ெபண்தான்.	

ஆனால்,	இவள்	வரலாேறா,	 ராண	மர களில்	 ைதந் 	ேபாயி க்கின்றன	என்றால்
தவறில்ைல.	கட் க்	கைதகைளப்	ேபால்	விரிக்கப்பட் க்கிற .	

இப்ெபண்	-	இைறவனின்	தி மார்பில்	உைர ம்	பிராட் யின்	அம்சமாகத்
தி வவதாரம்	ெசய்தவள்	என் ம்,	 ளசிச்	ெச க க் 	ந ேவ	கிடந்தாள்
என் ம்,	தி வில்லிப்	 த் ர்	ேகாயிலில்	உைற ம்	ெப மா க் 	மலர்க ம்
மாைலக ம்	ெகாண் 	ெசல் ம்	பணிையச்	ெசய் 	வந்த	விஷ் 	சித்தராகிய
ெபரியாழ்வார்	இந்த	மகைவக்	கண்ெட த் ப்	 தல்வியாக	வளர்த்தார்	என் ம்
ெசால்லப்	ப கிற .	இவைளக்	கண்ெட த்த	நாைளேய	கணக்கிட் ,	‘ஆ ப் ரம்’
இவள்	தி வவதார	நாெளன் ம்	ெகாண்டாடப்ப கிற .	

ஒ 	ெபண்	மக ,	தாயால்	அநாைதயாக	விடப்பட	ேவண் ெமன்றால்,	தந்ைத
என் 	 ைறயாகச்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளத்	தி மணம்	இல்லாத	நிைலயில்
ஒ த்திக் ப்	பிறந்தி க்க	ேவண் ம்;	இல்ைலேயல்,	அவள்	கணவன்	என்ற
ஒ வன்	இ ந் ம்	அந்தக்	 ட் க் 	ெவளிேய	ேவெறா வன்	உறவால்	ெபற்ற



மகவாக	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	எவ்வாறாயி ம்,	அந்தத்	தாய்-மகள்	ெதாடர் ,
ச தாயம்	ஒப் க்	ெகாள்ளாத	நிைல	என்ப 	ெவளிப்பைட.	இந்த	உண்ைம,
தி வவதாரம்	என்ற	ம மத்தில்	மைறக்கப்	பட் க்கிற .	

ஆண்டாளின்	வரலாற்றில்	 ரண்பாடாக	விளங் ம்	 களில்	 க்கியமானைவ,
அந்தச்	ச தாய ம்,	அவர்	பா ரங்களில்	காணப்ப ம்	அதீதமான
காதற் ைவ ம்தாம்.	

விஷ் சித்தர்,	நந்தவனத்தில்	 க்ெகாய் ,	எம்	ெப மா க் 	மாைலகள்
ைனந்தளிக் ம்	தி ப்பணி	ெசய்பவர்;	அந்தணர்	என் 	ெதரியவ கிற .	இவர்
ளசி	வனத்தில்	கிடந்த	 ழந்ைதையக்	ெகாண் 	வந் 	வளர்க்கிறார்.	இந்த

வளர்ப்பில்	தாய்	யா ம்	சம்பந்தப்	பட்டதாகத்	ெதரியவில்ைல.	இவர்	கண்ணனின்
லீலா	விேநாதங்கைள	அக் ழந்ைதக் க்	 றி	வந்தார்.	அவற்ைறச்	ெசவி ற் ,
அக் ழந்ைத	சி மிப்	ப வத்திேலேய	கண்ணைனத்	தன்	நாயகனாக	வரித்
விட்டாள்.	
அந்தண	ச தாயத்தில்,	 ப்பைட ன்	தி மணம்	ெசய் 	ெகா த் 	வி ம்	மர
உண் .	

நாச்சியார்	தி ெமாழியில்	வ ம்	விவரங்களைனத் ம்	மிக	 ட்பமாக,	உடல்	சார்ந்த
விரகதாபத்ைதப்	பல்ேவ 	ேகாணங்களில்	மன க் ம்	ெசாற்களால்
உணர்த் கின்றன.	அவ ைடய	ேதர்ந்த	அறி ம்,	மன	உணர் கைள	ெவளியி ம்
திற ம்,	அவைள	இ க்க ள்ள	ஓர்	அந்தண	ச தாயக்	 ம்பச்	 ழலில்
வளந்த	ெபண்ணாகக்	காட்டவில்ைல.	அழ க்கைலகள்	அைனத்ைத ம்	கற்க
உரிைம	ெகாண்ட	ஒ 	 ம்பச்	 ழலில்,	பக் வ ம்	பழக்க ம்	ெபற்ற
தி மகளாகேவ	அவைள	அந்தப்	பா ரங்கள்	காட் க்	ெகா க்கின்றன.	ெமாழி ம்,
பாவைனக ம்,	அவைள	அ ங்கைலச்	ெசல்வியாகேவ	அைடயாளம்
காட் கின்றன.	இைறவ க் த்	ெதா த் 	ைவத்த	மாைலகைளத்	தான்
அணிந் ெகாண் 	கண்ணா யில்	அழ 	பார்த்ததாக	வ ம்	ெசய்திேய,
ஒ க்க ள்ள	 ம்பச்	 ழலில்	ஏைழ	 க்கட் ம்	அந்தணர்	வீட் ப்	ெபண் க்
உகந்ததாக	இல்ைல.	

நாச்சியார்	தி ெமாழிப்	பா ரங்கள்,	தமிழ்	இலக்கிய	மர கைள	நன்
பயின் ணர்ந்த	ஓர்	அ ங்கைலஞர்	யாத்தைவேய	அன்றி,	பன்னிரண் 	வயதில்
கண்ணைனேய	மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	வி ம்பிய	ஒ 	ெபண்	ப யெதன்
ற யவில்ைல.	

இவ ைடய	தாபங்கள்,	“மா டர்ெகன் 	ேபச் ப்	ப ல்	வாழ்கிேலன்	கண்டாய்
மன்மதேன!”	என்ற	வரியில்,	ஓர்	அ த்த	நிைலயின்	உச்சத்தில்	ெவ த் க்
ெகாட் ம்	உணர் களாகேவ	ெவளியாகின்றன.	



ெபண்ணாகப்	பிறந்த	வாழ் ,	ெபற்ற	தாயில்லா	நிைலயில்,	ேபரழ ம்	கவித்திற ம்
உள்ள	ஒ த்திக் ,	 தந்திரமாக	வாய்த்தி க்க	 யா .	

அக்கமகா	ேதவிைய,	ெகளசிக	மன்னன்	வி ம்பி,	மணம்	 ரிய	நிர்பந்தித்தான்.
நிபந்தைனக க் ட்பட் ,	அவைள	அரண்மைனக் க்	ெகாண் 	வந்தான்.
ஆனால்,	அவ ைடய	சிவபக்திைய	அவனால்	ஒப்ப	 யவில்ைல.	அவள்	உடலின்
மீ 	மட் ம்	அவன்	ேநாக் 	மி ந்தி ந்த .	அக்கமாேதவி	அக் ட்ைடவிட்
ெவளிேய ம்	உச்சகட்டம்	வந்த .	அேதேபால்,	மீராபாய்	அரச ம்பத்தில்
தி மணம்	ெசய் 	ெகாண் 	அரசியாக	அந்தப் ரத்தில்	வாழ	ேவண் ய
கட்டாயத்தில்	இ ந்தாள்.	அவள்	பக்திக் 	அ 	தைடயாகேவ	இ ந்த .
காைரக்கால்	அம்ைமயின்	வரலா ம்	இப்ப க்	 ம்ப	 ரண்பாட் ல்தான்
ெதாடங் கிற .	

ஆனால்	ேகாைதயின்	வரலாற்றில்,	 ம்பம்	என்ற	தைட	அ த்தத்ைதக்
ெகா க் மள க் க்	காணப்படவில்ைல.	அவள்	 க்ெகா த்தைதக்	கட ேள
ஏற் க்	ெகாண்டார்	என் ம்,	ெப மாள்	கனவில்	வந் ,	அற் தமாக,	அந்தச்
ச தாயேம	அவைளப்	ேபாற்றி	வழிபடச்	ெசய்தெதன் ம்	காண்கிேறாம்.	
இந்த	நிைலயில்,	ஒ 	பதினா 	வய ப்	ெபண்,	தான்	இைறவேனா
ஒன்றிவி வதற் 	 ன் ,	தன்ைன	ஆயர் லச்	சி மியாக	நிைனத் க்	ெகாண்
ேநான்பி ந்த ம்,	வழிபட்ட ம்,	உண்ைமயாக	நிழ்ந்த	நிகழ்ச்சிகள்	என்பைதவிட,
ட்ைட	உைடத் க்	ெகாண் 	ெவளிச்	ெசல்ல	 யாதெதா 	அ த்தத்தி ம்

ேவதைனயி ம்	கற்பைனயின்	பாவைனயில்	மலர்ந்த	உயிர்ச்	ெசால்ேலா	வியங்கேள
என் 	க வ 	ெபா ந் கிற .	

கண்களில்	கா ம்	ெபா ட்களில்	எல்லாம்,	காட்சிகளில்	எல்லாம்,	அவள்	தன்	விரக
ேவதைனைய	ஏற்றிப்	 லம் கிறாள்.	ெபண்	ேபாகத் க் ரிய	உட ப் க்கைளேய
றிப்பிட் ப்	பாடப்ப ம்	இப்பாடல்கள்,	நிச்சயமாக,	ேபாகம்	என்ற	எல்ைலக் ள்

எட் ப்	பார்க்க ம்	வாய்ப்பில்லாத	ஒ 	 லத்தில்,	ஒ 	 ம்பச்	 ழலில்	வளர்ந்த
சி மியின்	பாவைனக் ரியைவ	என் 	ெகாள்வதற்கில்ைல.	

“ெபண்ணின்	வ த்தமறியாத	ெப மானைரயில்	பீதக	
வண்ண	வாைட	ெகாண் 	என்ைன	வாட்டம்	தணிய	வீசிேர!”	
என் ம்,	

“ெந மா தி	வ கின்ற	 ழலின்	 ைள	வாய்	நீர்	ெகாண் 	 ளிர	 கத் த்
தடவீேர”	என் ம்	விரக	ேவதைனயின்	உச்சத்தில்	ெவளிப்ப ம்	ெசாற்கைள,
பதிைனந் 	பதினா 	வய க்	கற் ைட	மர ள்ள	 ம்பச்	 ழலில்	வளர்ந்த
ெபண் க் ரியதாகக்	ெகாள்ள	 யா .	

வளர்ப் த்தந்ைதயிடம்	கண்ணனின்	ெப ைமகைள,	தி மால்	 ெகாண்ட



தலமகிைமகைளச்	ெசவி ற்றதனால்	மட் ம்	ேதான்றிவிட்ட	கிளர்ச்சி	என்
ெகாள்வ 	க னமாக	இ க்கிற .	

சிலப்பதிகாரக்	காப்பியத்தில்,	கண்ணகி	தன்	ஆற்றாைம	உச்சத்தில்,	தன்
மார்பகத்ைதக்	ெகாய் ,	ம ைர	மாநகர்	பற்றி	எரிய	விட்ெடறிந்தாள்	என்
வ ணிக்கப்ப கிற .	ெபண்	ேபாகத் க் ரிய	அவ் ப் 	பிரிவில்	தீயாக ம்
உடைல	 ளிர்ச்சியாக ம்	அவர்க க் 	இன்ப	 ன்பங்	கைளத்	த வதாம்!	இந்த
உ ப் ,	ெபற்ற	ேசய்க் 	அ ரட் ம்	ெதய்வீகத்தன்ைம	ெபா ந்தியதாகக்
க தப்பட்ட	நிைல	மாறி,	இ ,	‘கற் ’	என்ற	ெகாள்ைகயின்	தீையத்
தாங் வதாக ம்	ேபசப்ப கிற .	எனேவ	அந்தத்	தீயில்	ம ைர	மாநகரம்	பற்றி
எரிந்த !	

அந்தச்	ெசய்ைக	நிைனவில்	வ ம்ப ,	

“உள்ேள	உ கி	ைநேவைன,	உள்ேளா	இவேளா	ெவன்னாத	
ெகாள்ைள	ெகாள்ளிக்	 ம்பைன,	ேகாவர்த்	தனைனக்	கண்டக்கால்,	
ெகாள் ம்	பயெனான்றில்லாத	ெகாங்ைக	தன்ைனக்	கிழங்ேகா ம்,	
அள்ளிப்	பறித்திட் 	அவன்	மார்பில்	எறிந் 	என்னழைலத்	தீர்ேவேன!”	
என் 	பா கிறாள்.	

இப்ப 	ஒ 	கற்பைன	 தலில்	ஓர்	ஆ க் த்	ேதான்றியதா,	அல்ல
ெபண் க் 	உரியதாக	இ க் ேமா?	
இ தியில்,	ேகாைத,	ேகாவிந்தன்	வந் 	தன்ைன	மண	 த்தாற்	ேபான் 	கன
காண்கிறாள்.	
இந்தப்	பா ரங்கள்,	தி மண	விழாவின்	அன்ைறய	ச தாயச்	சடங் கள்
அைனத்ைத ம்	விவரிக்கின்றன.	

ம ைர	மன்னன்	ஸ்ரீவல்லபேதவேன,	இவைளச்	சிவிைகயிேலற்றி,
தி மணத் க் ரிய	மங்கள	ைவபவங்க ட ம்,	தி வரங்கத் த்	ெதய்வத்தின்
சன்னிதிக் க்	ெகாண் 	ெசல்ல	ஏற்பா 	ெசய்தான்	என் ம்,	இவள்	மணமகளாக,
சர்வாலங்காரங்க டன்,	வளர்ப் த்	தந்ைத	மற் ம்	அ யார்,	ெபரியவர்	 ைட ழ
தி வரங்கத் ப்	ெப மானின்	சன்னிதிக் 	வந் ,	க வைறக் ள்
ஐக்கியமானாள்	என் 	வரலா 	 கிற .	

இ 	கைதேபால்	நன்றாக	இ க்கிற .	

ஆனால்	வரலா ,	இப்ப ேய	இ ந்தி க் ேமா	என்ப 	ஐயத்திற் ரிய .	

கன்னடத் 	ஞானச்ெசல்வி	அக்கமாேதவியின்	கவி	வாசகங்களில்	அவ ைடய
வாழ்க்ைக	அ பவங்கள்	மிகத்	ெதளிவாய்ப்	பிரதிபலிக்கின்றன.	என்றா ம்,



அந்தப்	ெப மாட் யின்	வரலாற்றில்,	உண்ைம	-	காலப்ேபாக்கில்	இடம்	ெபற் விட்ட
அதீதங்கள்	என்பைவ	ஆராயப்	ெபற் 	வரலா ,	அறி க் ம்	காலத் க் ம்
ெபா ந் ம்	வைகயில்	எ தப்	ெபற்றி க்கிற 	எனலாம்.	சமயம்-பக்தி	என்
வ ம்ேபா ,	அற் தங்க ம்,	மாற்றங்க ம்	வரலாற் 	உண்ைமகைள
மைறத் வி கின்றன	என்பைத	கன்னட	ெமாழி	ஆய்வாளர்	ஒப் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	
அக்கமாேதவி	பற்றிய	வரலாற்றில்	பல	ஆய்வாளர்	பல	க த் க்கைளத்
ெதளிவாக் கின்றனர்.	ெகளசிக	மன்னன்	அவைள	மணம்	 ரிந் 	ெகாண்டானா,
இல்ைலயா	என்பதிலி ந் ,	அவ ைடய	ெபற்ேறார்	ெபயர்	வைரயிலான	ஆய் கள்
ேமற்ெகாள்ளப்	பட் க்கின்றன.	

இலக்கிய	வரலாற் 	அறிஞ க் ,	இவைள	நாயகியாக	ைவத் ,	நவீனம்
பைடப்ப ம் டச்	சாத்தியமாகி	இ க்கிற .	

ஆனால்	தமிழில்,	மிக	அண்ைமக்காலச்	சான்ேறார்	கவிஞர்	வரலாற்றி ம்	 ட,
அற் தங்கேள	 தன்ைம	ெபற் ,	உண்ைமகைளக்	கண்டறியாத	வண்ணம்
‘ெதய்வீக’	 த்திைரகளில்	 டக்கப்பட் க்கின்றன.	

ஆண்டாளின்	வரலாற்ைறச்	 ற்றி ள்ள	ெதய்வீக	அற் தப்	ேபார்ைவையச்	சற்ேற
நீக்கி	வரலாற் க்கண்	ெகாண் 	பார்க்கலாம்.	

பக்தி	இலக்கியத் க் 	வளைம	ேசர்த் 	ெபண்	கவிஞர்களில்	மிக	அதிகமாகக்
காதற் ைவைய	ேபாகம்	என்ற	உ வில்	வியக்கத்தக்கவிதம்	ெவளியிட் ப்பவர்
ேகாைத	நாச்சியார்தாம்.	இதனால்தான்	ேபா ம்	ஒ 	சிலர்,	இப்பாடல்கள்	ஒ
ெபண்ணால்	பாடப்பட்டைவ	அல்ல.	நாயகி	பாவம்	ெகாண்ட,	ெபரியாழ்வாேர
(ேகாைதயின்	வளர்ப் த்	தந்ைத)	இப்பா ரங்கைள	அ ளிச்	ெசய்தி க்கிறார்
என் ம்	க த் ைரக்கின்றனர்.	
ேகாயிலில்	தி ப்பணி	ஆடல்	பாடல்	உபசாரங்கள்	ெசய் ம்	ேபா 	மகளிர்	 லத்தில்
வளர்ந் 	ஓர்	ஆடவைன	 ைறப்ப 	மணந் 	வாழ	 யாத	 ழலில்,
மன்ன க் ம்,	எம்பிராைனப்	 சிக்க	உரிைம	ெபற்ற	ேமற் லத்	ேதா க் ேம
உரியவள்	என்ற	ெந க்க யில்,	எம்	ெப மாேன	உகந்த	மணாளன்,
மா டர்க்ெகன் 	ேபச் ப்	ப ன்	வாழகில்ேலன்	கண்டாய்	மன்மதேன!	என் 	 யரம்
ெவ க்கப்	 லம்பினாேளா?	ெசல்வேபாகங்க ம்,	அரச	ஆைண ம்	கட்டாயப்
ப த்தப்பட்டேபா ,	அவ ைடய	ேவதைன	அ பவங்கள்	இத்தைகய	உணர்ச்சிப்
பாடல்களாக	ெவளிவந்தனேவா?	பலகாலம்	சிைறயிலி ந்த	பித்தியாகி	அற் தமான
பாவைனகளில்	 ழ்கியதால்	இத்தைகய	அ ம்பா ரங்கள்	உ வாயினேவா?
உண்ைம	யா க் த்	ெதரி ம்?	
ஆனால்	ச தாயம்	-	ெபண்ைண	அடக்கி	ஒ க்கிய	ஆதிக்கத்தில்	நிமிர்ந்தா ம்,



ஆண்டாைளத்	தி 	அவதாரம்	ெசய்த	பிராட் யாக்கி,	ெதய்வ	மதிப்ைபேய	ஏற்
வித்தி க்கிற .	அவப்ெபயர்	ஒட்டாதவைகயில்,	வரலாேற	அற் தச்	சித்திரிப்பாக
மிளிர்ந்தி க்கிற .	

III
கன்னடத் ச்	சிவஞானப்	ெபண்	கவிஞர்	அக்கமா	ேதவி,	காைரக்காலம்ைமக் ப்
பின்	ஏறக்	 ைறய	ஆ 	 ற்றாண் கள்	ெசன்றபின்	வடகன்னடப்	ப தியில்
இப்ேபாைதய	ஷிேமாகா க்க கில்	‘உ தா ’	என்ற	கிராமத்தில்	ேதான்றினார்.
வீரைசவ	மரபில்	ேதான்றிய	இவ ைடய	ெபற்ேறாேர,	சிவபக்தச்	ெசல்வர்கள்.
இவர்கள்	தம்	அ ஞ்ெசல்விக் ,	இளைமயிேலேய,	அறி க்	கல்விக்கான	‘சிட்ைச’
ம்	ஞானப்பயிற்சிக்கான	‘லிங்க	தீட்ைச’ ம்	ஒ ங்ேக	அளித்தனர்.	அேத

கிராமத்தில்	ேகாயில்	ெகாண் ந்த	ெசன்னமல்லிகார் னைரேய	இவர்	இஷ்ட
ெதய்வமாகக்	ெகாண்டார்.	இவ ைடய	கால ம்	காைரக்காலம்ைமயின்
வாழ்காலம்	ேபான் ,	பிரமணர்	ஆதிக்கத்ைத	எதிர்த் க்	ெகாண் 	ெசல்வாக் ப்
ெபற் 	வந்த	சமண	ஆதிக்கத்ைத	ஒ க் ம்	 கமாக,	வீரைசவ	பக்தி	இயக்கம்
ேப ன்றிப்	பரவிய	காலமாக	இ ந்த .	பஸவண்ண,	அல்லம	ப்ர 	ேபான்ற
ஞானிகள்	வாழ்ந்த	காலம்	அ .	

இளைமயிேலேய	சிவபக்தச்	ெசல்வியாக	விளங்கிய	அக்கமாேதவி,	தி மணப்
ப வம்	வந்தேபா ,	இகஉலக	வாழ் 	பற்றிய	சிந்தைனேய	இல்லாதவராகேவ
இ ந்தார்.	உலகியல்	வாழ் க்கப்பால்,	தம்ைம	ெசன்ன	மல்லிகார்ச் ன	 வாமிக்
அர்ப்பணித்தவராய்,	ஞான	வழியிேலேய	தம்ைம	ஈ ப த்திக்	ெகாண் ந்தார்.	
ஆனால்,	உரிய	ப வத்தில்	ேபரழ டன்	திகழ்ந்த	இவ க் த்	த ந்த	வரைனத்
ேத 	மண க்க	ேவண் ம்	என் 	ெபற்ேறா க் க்	கவைல	இல்லாமல்	இல்ைல.
எனி ம்	ெசல்விைய	எந்த	நிைலயி ம்	கட் ப்ப த்தி	அவைளத்	 ன் றச்	ெசய் ம்
ெபற்ேறா ம்	இல்ைல	அவர்கள்.	

இந்தத்	த ணத்தில்	எதிர்பாராத 	நிகழ்ந் விட்ட .	வீதி	உலாவந்த	ெகளசிக
மன்னன்,	உ தா ையத்	தன்	இ ப்பிடமாகக்	ெகாண் 	ஆண் 	வந்தவன்,	இந்தச்
சிவ	மங்ைகயின்	ேபரழகிைனக்	கண் விட்டான்.	ைமயல்	ெகாண்டான்.	தனக்
மணம்	ேபச,	அவள்	ெபற்ேறாரிடம்	காவலைர	அ ப்பினான்.	ெபற்ேறார்
தி க்கிட்டனர்.	ஆனால்,	ெசல்வி	கலங்கவில்ைல.	மணம்	ேபச	வந்த	காவலரிடம்,
தான்	தன்ைனச்	சிவெப மா க்ேக	உரித்தாக்கி	விட்டதாக ம்,	அரசமாளிைகயில்
தனக் 	எந்தப்	பி ப் ம்	கிைடயாெதன் ம்	ம த் விட்டாள்.	
ெபற்ேறார்	அஞ்சி	ந ங்கினர்.	ெகளசிகன்	சமண	மதத்தினன்.	மன்னன்
க ங்ேகாபி.	அவன்,	மகைள	அ ப்பவில்ைல	என்றால்,	உமக் 	மரணம்	என் ம்
ெசால்லலாேம?	



அக்கமாேதவி,	அரச க் ச்	சில	நிபந்தைனகள்	விதித் ,	ஒப் தல்
ெதரிவித்தாள்.	
சிவ ைச;	சிவன யார்	உபசாரம்;	 வழிபா ;	ெதாண் ...	

இவள்	தன்	வாழ்ைவ	இந்த	நியமங்க க் 	உட்	ப த் வாள்.	அரசன்
ம தலிக்கலாகா .	

மன்னன்	நிபந்தைனகைள	ஏற்றான்.	மாளிைக	சிவன யார்	தி க் ட்டத்தால்
நிைறந்த .	அரசிேயா,	 ைச	வழிபாட் ம்	அ பைடத்தலி ம்	நாள்	 வ ம்
மன்னன்	நிபந்தைனகைள	நிராகரித் 	அவைன	ெந க்கினாள்.	
சிறி ம்	தயக்கமின்றி,	ேதவி,	அந்தப்	பந்தத்ைத	அ த்தாள்.	அரசமாளிைகயின்
ேபாகங்கள்,	அணி	பணிகள்,	ஆைடகள்	யா த்	 றந்தாள்.	

“எ ைம	நிைனப்பெதான் ;	ேதால்விைனஞன்	நிைனப்பெதான் ,	
எனக் 	என்ெசன்னமல்லிகார் ன	ேதவன்	ஏற்பாேரா	என்ற	தாபம்-	
உனக்ேகா,	இந்த	உடலில்	காமம்	கிளர்த்திவிட்ட	பசி”	

என் ம்,	
“இகத்திெலா 	கணவன்,	பரத் க்ெகா 	நாயகேனா?	
உலகிய க்ெகாப்ப	ஒ கணவன்,	ஆன்மீக	நாயகன்	மற்ெறா வேனா?	
என்கணவன்	ெசன்னமல்லிகார் ன	ேதவேன!”	
என் 	உ தி	ெகாண் 	 றப்பட் விட்டாள்.	ெபற்ேறாரிடம்	ஆசி	ெபற்ேற	இந்தப்
ப வம்	த ம் ம்	இளம்	ெபண்,	தன்	ஆைடகைள ம்	 றந் 	நிர்வாணமாகப்
பயணம்	 றப்பட்டாளாம்.	
இவ ைடய	வரலாற்றில்,	காைரக்காலம்ைம,	தம்	இளைமையச்	சிவனிடம்	ேவண்
மாற்றிக்	ெகாண் 	ேப வில்	 றப்பட்ட ேபால்	அற் தம்	நிகழவில்ைல.
சாத்தியமல்லாத	அசாத்தியேம,	சாத்தியமாக்கப்ப ம்	திட	உணர்ைவ ம்
நம்பிக்ைகைய ம்	ேதவியின்	அ பவ	உணர் கள்	பிரதிபலிக் ம்	கவி
வாசகங்களில்	காண்கிேறாம்.	

கா 	மைலகள்	கடந் ,	ெகா ய	விலங் கள்,	 டர்	 ர்க்கர்,	கள்வர்	என்ற
எதிராளிகைளச்	சமாளித் ,	பசி	ேசார் ,	உறக்கம்,	கைளப் 	என்ற	உடல்
உபாைதகைள	ெவன் ,	ஸ்ரீைசலத்	தலத்தில்	 ெகாண்ட	ெசன்ன	மல்லிகார்ச் ன
ேதவனின்	தரிசனேம	இ தி	இலட்சியம்	என் 	பயணம்	ெசய்கிறார்	ேதவி.	
தன 	கரிய	அடர்ந்த	 ந்தலால்,	ேமனி	 ம்	 டவிரித் ,	இவர்	நடந்தாராம்.	
இவைரத்	 ன் த்த	வந்தவ க் 	இவர்	அறி த்திய	வாசகம்	இ :	



“அவிழ்ந்த	 ந்தல்;	வா க்க கிய	 கம்.	
ெமலிந் 	வற்றிய	உடல்,	
ெமய்	ேசார்ந் ,	உலக	வாழ் 	ஒ க்கி,	
லம்ெகட் ,	ெசன்னமல்லிகார்ச் ன	ேதவைனக் டப்	
றப்பட்ட	பித்திநான்...என்ைனத்	ெதாடர்ந் 	 ன் த் வாேனன்,	
என்பிரிய	ேசாதரேர!”	
“உ ைடைவ	 றந் ,	நிர்வாணமானா ம்,	
க ங் ந்தைல	விரித்த	உடைலமைறப்பேதன்?	
உள்ளத்தில்	உடலாைச	உணர் கள்	ைவத் ப்
றத்தில்	 றெவன் 	ஆைட	 றந்தாேய!”	
என் 	ேகலி	ெசய் ,	வம் க்கி த்தவ க் 	மாேதவியின்	பதி ம்	பாடல்களில்
பிரதிபலிக்கிற .	

“ேமனி	வா க்க கிப்	ேபானா ம்,	
ேம ம்	இளைம	மி மி த்தா ம்,	
என்	உள்ளத்தின்	உள்ேள	 யஒளி	ேபா ேம!	
இந்தேமனி	எப்ப யானா ம்	ெசன்னமல்லிகார்ச் ன	ேதவ க்ேக	உரிய .	
உள்ளம்	ப த்தாலன்ேறா	ேதாலின்	நிறம்மா ம்!	
ஆைச ணர் கள்	அைடயாளம்	காட் னால்	 ன்பமா ம்	என்

அன்பினால்	அங்கங்கள்	 ந்தல்	ெகாண் 	மைறத்ேதன்.	
ன் த்த	ேவண்டம்	அண்ணா!	

ெசன்னமல்லிகார்ச் ன	ேதவரின்	உள்ளத்தின்	உள்ேள	ேசர்ந்தவள்	இவேள...”	
இந்தப்	பாைதயில்லாப்	ெப வழியில்,	ேதவி,	ேமற்	ெகாண்ட	ஆன்மீக	இலட்சிய
யாத்திைர	அ பவங்கள்,	தாப	உணர் கள்	ேபாராட்டங்கள்	யா ேம
கவிவாசகங்களாக	கன்னட	இலக்கியத்தின்	அ ங் வியலாக
வாய்த்தி க்கின்றன.	

கல்யாணம்	என்ற	தலத்தில்,	சமயக் ரவர்கள்	தங்கி	ேமன்ைமமி 	உைரகைள ம்
உல க்களித்த	மடத்தில்,	அக்கமாேதவி ம்	வ கிறாள்.	பஸவண்ணர்,	அல்லமப்ர
ஆகிய	சிவபக்த	ஞானியைரக்	கண் 	உைரயா ம்	அ பவங்கைளப்	ெப கிறாள்.
பல்ேவ 	ெகாள்ைகக்காரரிடம்	ேபசி ம்,	இவ ைடய	அறி ம்,	ஞான	சாதைன ம்



ஏற்றம்	கா ம்	ேமன்ைமகைளப்	ெப கிறாள்.	
“கல்யாணம்;	கயிலாயம்...	
உள் ம்	கல்யாணம்	ெவளி ம்	கல்யாணம்...”	
என் 	பரவசப்ப கிறாள்.	
கல்யாணத்திலி ந் ,	ஸ்ரீ	ைசலம்	ெசல் ம்	பயணம்	ஓர்	அற் த	சாதைன	என்ேற
றலாம்.	

அன் 	 ற்றிய	உச்ச	நிைலயில்,	தாபத்தீ	எரிக் ம்	ேவதைனயில்,	 டைல	எண்ணி
ஆ தல்	ெகாள் ம்	எல்ைலக்	ேகாட் ல்,	அவர்	வாசகங்கள்	அற் தமான	அ தி
அ பவங்கைள	விரிக்கின்றன.	ஆண்டாைளப்	ேபான் 	உடல்பரமான	ேபாக
உணர் களாய்	மட் ேம	ெவளிப்படவில்ைல;	காைரக்காலம்ைம	ேபான் ,	“ெகாங்ைக
திரங்கி,	நரம்ெப ந் 	 ண் 	கண்	ெவண்பற் ழி	வயிற் ப்	பி ங்கி	சிவந்தி
பற்கள்	நீண் 	பர யர்	நீள்	கைணக்காேலார்	ெபண்ேபய்	தங்கி	அலறி	உல 	காட் ல்
தாழ்சைட	எட் த்	திைச ம்	வீசி	அங்கக்	 ளிர்ந்தைல	ஆ ம்	எங்கள்	அப்பன்	இடந்
தி வாலங்காேட”	என் 	அச்சம்,	அவலம்,	இ ைவக ம்
தன்ைமப்ப த்தப்ப ம்	உலகியல்	மாயக்	ெகாள்ைக	யாக ம்

பிரதிபலிக்கவில்ைல.	
வாழ்வியல்,	ஆன்மிக	இலட்சியம்	இரண் 	 ைனகைள ம்	தம்	அ பவ
சாதைனகளாகப்	ெபண்	என்ற	உணர் கேளா ,	இைணக் ம்	அ தி
அ பவங்களாகேவ	அைவ	ெவளிப்ப கின்றன.	

“மைல ச்சியில்	வாழத்	ெதரிந்த	உனக் 	வனவிலங் களிடம்	அச்ச ண்ேடா?
கடற்கைரயில்	வசிக் ம்	உனக் ,	கடேலற்ற	இறக்கங்கைளப்	பற்றிய	பீதி	என்ன?
சந்ைத	இைரச்சலில்	வதி ம்	உனக் ,	ேபரிைரச்சலின்	பாதிப் 	எ ?	உலகில்
வாழப்பிறந்தபின்,	 திக் ம்,	 ச்ெசண் க் ம்	மனம்	 ைலயா	அைமதிக் ம்
பழ வாய்…”	“பசி	எ க் ம்	ேபா 	இரந் ண்ேபன்…	தாகெம க் ம்ேபா ,
கிணற்றி ம்	 ட்ைடயி ம்	ப க	நீரி க்கிற 	-	 க்கம்	வ ம்	ேபா ,	பைழய
ேகாயில்கள்	எனக் 	இைளப்பா ம்	இடமா ம்…	வாழ்நாள்	 ம்
உள்ளத்தி ள்ேள	நீ	 ைணயாக	இ க் ம்	ேபா ,	எனக்ெகன்ன	பயம்?	எ
ேநர்ந்தா ம்	அச்சமில்ைல…	

“ச கைளத்	தின் 	வாழ்ேவன்;	கத்தி ைனயில்	தைல	ைவத் ப்ப ப்ேபன்,
வான்	திறந் 	ேபய்மைழ	ெபாழிந்தால்	நான்	நீரா ம்	மகிழ்வில்	திைளப்ேபன்.	பாைற
பிளந் 	என்	மீ 	வி ந்தால்,	எனக் 	மலரணி	கிட் யதாக	மகிழ்ேவன்.	என்	தைல
ெகாய்யப்பட்டால்,	ஓ,	பிர ேவ!	என்	உயிைர	உங்கள்	கால யில்	சமர்ப்பிப்ேபன்…	

தம்	காலத்தில்,	வாழ்வின்	இலட்சியத்ைத	எட் விட்ட	ேபரானந்தத்தில்
திைளக்கிறாள்	மாேதவி.	



லிங்கெமன் ைரப்பாய்;ஐக்யெமன் ைரப்பாய்
லங்கெமன் ைரப்பாய்;	(பற் )விட்டெதன் ைரப்பாய்	
உண்ெடன் ைரப்பாய்;	இல்ைல	என் ைரப்பாய்	
ெசன்னமல்லிகார்ச் னலிங்க	-	ஐக்யமானபின்
உைரப்பதற் 	ஏ மில்ைல...	
தன் ைடய	உயர்ந்த	இலட்சியத் க்காக,	ச தாயத்ைத ம்,	அரசதிகாரத்ைத ம்,
ஒேர	சமயத்தில்	எதிர்த் 	நின்ற	அக்கமாேதவி,	வாழ்நாள்	 வ ேம
ேபராட்டத்தில்	கழித்தார்	எனலாம்.	கன்னட	ெமாழி	இலக்கியத் க்ேக	சிறப்பான
வசன	இலக்கியத் க் 	வள ம்	 க ம்	இைசத்த	மகா	ஞானியான	கவி
அக்கமாேதவி.	கவிவசனங்கள்	கிைடத்தி ப்பைவ,	 ந் ற் 	நாற்பத் 	இரண் .
இவ்	வசனங்கைளத்	தவிர,	ச் ஷ் யின்	வசனம்,	‘ேயாகாங்	த் விதி’
ஸ்வரவசனங்கள்	என் 	வழங்கப்ெப ம்	பதிேன 	(கீதங்கள்)	(இைசப்பாடல்கள்)
ஆகியைவ ம்	அக்கமா	ேதவியின்	பைடப் க்களா ம்.	

இைவ	அைனத் ம்,	பக்தி	இலக்கியத்தில்,	இந்திய	ெமாழிகளில்	 ட்ைட
உைடத் க்	ெகாண் 	 ரல்	ெகா த்த	கவிச்ெசல்விகளில்	மிக	 க்கியமான
சிறப் ைடய	வராக,	அக்கமாேதவிைய	இனம்	காட் கின்றன.	
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ெபண்கல்வி	நாட் 	வி தைலக் ம்	 ன்ேனற்றத் க் ம்	இன்றியைமயாத
என் 	அறி த்தியவர்	 வாமி	விேவகானந்தர்.	
இவைரக்	 வாக	ஏற் ,	இந்தியா க் 	வந் 	ெதாண்டாற்ற	விைழந்த	மார்கெரட்
ேநாபிள்	என்ற	ஆங்கிலப்	ெபண்மணிக் ,	சேகாதரி	நிேவதிதா	என் 	ெபயைரச்
ட் ,	இந்தியப்	ெபண்களின்	கல்வித்	ெதாண் க் 	உரித்தாக்கினார்.	

‘இந்நாட் ல்	எல்லா	உயிர்களிடத் ம்	ேமலாம்	ஆன்மிகம்	இயங் கிற 	என்ற
க த் 	நிலவிய	ேபா ம்’	ஆ க் ம்	ெபண் க் ம்	இைடேய	எத் ைண
ேவற் ைம?	ஆண்கள்	ெபண்கைள	ெவ ம்	இயந்திரங்களாக,	உைழக் ம்
உயிர்களாக	மாற்றியி க்கின்றனர்.	ேவத	கால	உணர் கள்	இழிந் 	(பிராம்மண)

பீடங்கள்,	ஏைனய	சாதியார்	ேவதங்கைளப்	ப க்கக்	 டா 	என் 	தைட
விதித்த	ேபா 	ெபண்களின்	உரிைமகைள ம்	ந க்கி	விட்ட 	என் 	அவர்	மனம்
வ ந்திக்	 றி	இ க்கிறார்.	
ைபயன்க க் க்	கல்வி,	பி ம்மசரியம்	என்ற	இரண் ம்	இைணக்கப்பட்
அவசியமாக்கப்பட்ட 	ேபால்,	ெபண் க் ம்	கல்வி ம்	பி ம்மசரிய	ஒ ங் ம்
உரிைம	யாக்கப்பட	ேவண் ம்.	அவர்கள்	எந்தப்	பிரச்சிைனகைள ம்	தாங்கேள
தீர்த் க்	ெகாள் ம்	மன	உ தி ம்	 ணி ம்	ெபறேவண் ம்.	வாழ்க்ைகயில்	எந்த
ஒ 	சிக்கைல ம்	அவள்	சமாளிக்க	இயலாதவளாக,	ெதாண்ட ைம	நிைலக்ேக
அவைள	பழக்கி,	கண்ணிர்	விட் ப்	 லம் ம்	நிைலயிேலேய	ைவத்தி ப்ப
ெகா ைம.	ெபண்கல்விைய	ைமயமாக்கிேய	சமயங்கள்	இயங்க	ேவண் ம்.	மற்ற
விதிகெளல்லாம்	இரண்டாம்	பட்சேம	என்ெறல்லாம்	பலவாறாகப்	ெபண்களின்
நிைலைய	உயர்த்தியாக	ேவண் ம்	என் ம்,	இந்த	உரிைமகள்,	ம 	தர்மத்தில்
உள்ளனெவன் ம்	ேமற்ேகாள்கள்	காட் கிறார்.	
‘ பீடங்கள்	ம வின்	ெபயைரச்	ெசால்லிேய,	ெபண்களின்	உரிைமகைளப்
பறிக் ம்	வண்ணம்	அேத	த மங்களின்	 ரல்வைளகைள	ெநறித்தி ப்பைத ம்
அவர்	விரிவாகக்	 றிப்பிடவில்ைல.	‘ெபண்கல்வி’	என்பேத	ஒ 	 ழப்பமான
க த்ைதேய	ைமயமாக் கிற 	எனலாம்.	“ெபண் க் க்	கல்வி,	ம க்கப்
பட் ந்த ;	கன்னியாக	இ ந் .	ேவத	 ல்கைளப்	ப த் ப்	பயின் ,	ேமலாம்
அறிவாள ட ம்,	ஞானிக ட ம்	விவாதிப்பதற் 	உரிைம	இ ந்த 	என்பைத ம்,
அைத	மீண் ம்	ெபற	ேவண் ம்	என்பைத ம்	உணர்ந்தி க்கவில்ைல.	இவள்
தன்ைனப்	பற்றிய	சிந்தைனேய	இல்லாமற்	ெவ ம்	உட ைழப் ப்	பாைவயாக,



ெதாண்ட ைமயாக	மாறிப்ேபானாள்;	இவைள	உயர்த்தியாக	ேவண் ம்...”	என்
உ தியாக	உைரக்கிறார்.	இ 	 திய	பார்ைவ;	 திய	ேகாணம்தான்.	

ஆனால்,	 வாமி	விேவகானந்தர்	அ த் த்	ெதாட ம்	வரிகள்	 ழப்பத்ைத
இன் ம்	ஆழமாக் கிற .	

‘இந்தியப்	ெபண்கள்	சீைதயின்	அ ச் வட்ைடப்	பின்பற்ற	ேவண் ம்.	சீைத	ஒப்பற்ற
ெபண்ணரசி,	இந்தியப்	ெபண்ைமயின்	இலட்சிய	வ வம்.	இவள்	ஆயிரமாயிரம்
ஆண் களாக	இந்த	நாட் ல்	 ய	ஒ க்கத் க் ம்,	எத்தைன	 ன்பங்கள்
ேமலி ம்	அைசயாமல்	ெபா க் ம்	சக்திக் ம்	எ த் க்காட்டாக
விளங் கிறாள்.	இந்த	இலட்சியம்,	நம 	இந்தியப்	ெபண்ணின	மர களில்	-
வழிவழியாக	நா 	நரம் களில்	ஓ க்ெகாண் க்கிற .	இைத	எவேர ம்	மாற்ற
யன்றால்,	நம 	ெபண்	 லத்திலி ந் 	சீைதயின்	இலட்சியத்ைத

அகற்றிவிட்டால்,	அ 	 ன்ேனற்றமில்ைல.	ெப ந்ேதால்விேய	ஆ ம்’	என்
க த் ைரக்கிறார்.	
ஆக	ெபண் க் ,	கற் ,	சகிப் த்தன்ைம	ஆகிய	பண் கேள	கல்வியின்
ஆதாரங்களாகின்றன.	கற் 	ஆ க் ம்	ெபண் க் ம்	சரிசமமான	நிைலயில்
ைவக்கப்பட்ட	த மம்தான்.	ஆனால்,	அந்த	நிைல	நைட ைறக்
அறி த்தப்பட் க்கவில்ைல.	மாறாக,	இராமனின்	வனவாசத்	தனிைமயில்
அவன்	 ய்ைம	 றித்த	ேகள்விேய	எழவில்ைல.	தன்	மைனவி,	ஏற்ெகனேவ
கற்பின்	 ய்ைமைய	அக்கினியில்	 ந் 	நி பித்தவள்	என்ற
உண்ைமக க்கப்பால்,	தான்	நாடா ம்	மன்னன்	என்ற	ஏகாதிபத்திய	ெநறிைய
தன்ைமயாக்கி,	அவைளக்	கானகத்தில்	விடச்	ெசய்கிறான்.	

இந்த	மரைபப்	பின்பற்றித்தான்	ஆண்	ஆதிக்கம்	இன் ம்	தன்	வலிைமைய
ெமய்ப்பித் 	வந் 	ெகாண் க்கிற .	ெபண்கல்வி	என்ப 	அவைள	இன்ன ம்
ெசல்லாக்	காசாக,	அேத	ெதாண்ட ைம	நிைலயில்தான்	ைவத்தி க்கிற ,
எனேவ,	வி தைலக் 	 ன்	ேபசப்பட்ட	ெபண்	கல்வி,	ேதசியம்	என்ற	வைகயில்
ெபண் க் ச்	சம	உரிைம	என் 	காட்டப்ப வதற்காகத்	தைலவர்களால்
வலி த்தப்பட்ட தான்.	

சேகாதரி	நிேவதிதா,	ெபண்கல்விக் த்	ெதாண்டாற்றினார்	என்பைதவிட
அக்காலத் 	வங்க	இைளஞர்கள்	அைனவ க் ம்	ேதசிய	எ ச்சிையத்
ேதாற் வித்தார்;	அதில்	ெபண் ரிைம	உட்பட்ட 	என்பேத	சரியா ம்.	இவர்,
பி ம்மசாரிணியாகத்	திகழ்ந்தார்.	ெவள்ைள	இனத்தவராக	இ ந்ததால்,	மக்கள்
இவைர	ஏற் க்	ெகாண்டனர்	என்ப 	ெவளிப்பைட.	இவர்,	தீவிரப்	 ரட்சிக்கான
வித் க்கைள	இைளஞரிைடேய	பரப்பினார்.	‘ேதசியக்	ெகா ’	என்ற	ஒன் க்
தன்	 ைறயாகத்	திட்டமிட்டார்.	ெவ ண் 	ஆ தப்பயிற்சி	ேபான்ற

எ ச்சிக க் ம்	 ட	இவர்	ஊக்கமளித்தி ந்தார்.	அமரகவி	பாரதிக் 	ேதசியம்,



ெபண்	உரிைம,	சமத் வம்	என்ற	கணற்ெபாறிகைள	இதயத்தில்	ேதாற் வித்தவர்
இப்ெப மாட் 	இவள்	பிற்காலத்தில்	தம்ைம,	ெவ ம்	சேகாதரி	என்ற	 றிப்பிட் க்
ெகாண்டாேர	ஒழிய,	‘ றவற	ெநறிையச்	ேசர்ந்தவர்’	என் 	ேசர்த் க்
ெகாள்ளவில்ைல.	ஏெனனில்	 றவற	ஒ ங்கில்	தீவிர	வாதம்	 ரண்பாடாகி	வி ம்.	
எனேவ	வி தைலக் 	 ந்ைதய	ெபண்கல்வியில்,	அவள 	தனித்த	ஆ ைம
ஆற்றல்	 றிப்பாக	ைமயப்	ப த்தப்படவில்ைல.	ேதசியம்	நம 	ெபண்ணரசிகள்	-
சீைத,	சாவித்திரி,	நளாயினி...	என்ற	கற்பரசி	மர கள்	ேதசிய	சிந்தைனக் த்
ேதைவகளாக	இ ந்தன.	ேமைல	நாட் ேல,	கற் மர 	இல்ைல.	அங்
தியாகத் க் 	 தலிடம்	இல்ைல.	ேபாகத் க்ேக	 தலிடம்.	எனேவ,	ேதசிய
உணர்ைவத்	ேதாற் விக்க,	ெபண்	 ன்ேனற்றம்,	கற்பரசிகளின்	ெப ைமகளிேலேய
நிைலத்தி க்க	ேவண் 	இ ந்த .	

‘ஆண்,	 ம்பத் க் 	ெவளிேய	ெசன் 	ெபா 	ளீட் ம்	ெபா ப்பில்	உள்ளவன்.
எனேவ	அவ க் ,	அதற் கந்த	ெதாழிற்கல்வி,	பிறெமாழிப்பயிற்சி	அைனத் ம்
ேதைவ.	ெபண்	 ம்பத்தில்	இ ப்பவள்.	அவ க் 	எளிைம,	சிக்கனம்	என்ற
பண் க டன்	 ம்பத்ைதச்	ெசவ்வேன	நடாத்திச்	ெசல்ல ம்,	 ழந்ைதகைள
நன் 	வளர்ப்பதற் மான	கல்விப்பயிற்சி	ேபா ம்.	தாய்ெமாழிக்	கல்விேய	உகந்த ’
என் 	காந்திய கள்	க த் ைரக்கிறார்.	எ த்தறியாைம	என்ற
சாபக்ேகட் லி ந் 	ெவளிவந்த	பின்னேர,	ேதசியப்	ேபாராட்டத்தில்	ெபண்கள்
ஆண்க க் 	இைணயாகப்	பங்காற்ற	 ம்	என்ற	வாதத்ைதக்	 ட	அவர்
ஏற்றி க்கவில்ைல.	ெபண்களிடம்	இயல்பாக	அைமந் ள்ள	ெபா ைம,	உ தி,
தியாகம்	ஆகியைவேய	ேதசியப்	ேபாராட்டத் க் 	உகந்த	சிறப்பான	பங்களிப்ைபச்
ெசய்யப்	ேபா மான 	என் 	க த் ைரக்கிறார்.	
இத்தைகய	ஒ 	 ைவ	அவர்	எப்ப க்	காண	 ந்த ?	அவர்தம்	வாழ்ைவேய
ேசாதைனயாக்கியவர்.	அந்தச்	ேசாதைனயில்	தம்	மைனவி	கஸ் ரிபாைவ ம்,	தம்
மக்கைள ம்	 ட	உட்ப த்தினார்	எனலாம்.	தந்ைதநாயகச்	ச தாயத்தில்	 ம்பத்
தைலவன்	நாயகன்;	அரசன்.	மைனவி ம்	 ழந்ைதக ம்	அவன்	ஆைணயில்
இயங் ம்	பிரைஜகள்...	அந்தக்	 ழந்ைதகளின்	வாழ்க்ைக	பற்றிய	 கைள
எ க்கத்	தாய்க் ம்	உரிைம	இல்ைல	என்பேத	உண்ைம.	
இனி,	அன்ைன	கஸ் ரிபாவின்	வாழ்க்ைகையச்	சற் 	 ர்ந் ,	எந்தவிதமான
சார்த ம்	இன்றிப்	பார்க்கலாம்.	கஸ் ரிபாைவப்	பற்றிய	ெசய்திகள்	அைனத் ம்
காந்திய களின்	ெமாழிகளிேலேய	நமக் த்	ெதரிகின்றன.	எனேவ	இந்த
உண்ைமகள்	நிச்சயமாக	உண்ைமகேள;	திரி கள்	இல்ைல.	

பதின் ன் 	வயதான	ேமாகன்தாஸ்	காந்திக் ,	அேத	வய ைடய
கஸ் ரிபாையத்	தி மணம்	ெசய்ய	நிச்சயம்	ெசய்தார்கள்.	ேபார்பந்தரில்
ெசல்வந்தரான	வணிகர்,	ேகா ல்தாஸ்மகன்ஜி,	கஸ் ரியின்	தந்ைதயாவார்.



ேமாக க் 	நிச்சயம்	ெசய்த	 தல்	இரண் 	ெபண்க ம்,	தி மணம்	என்
ேப ன் 	இறந் விட்டார்கள்.	கஸ் ரி	 ன்றாவதாக	நிச்சயம்	ெசய்யப்பட்டவள்.
ஒேர	ெத வில்	சி 	 ழந்ைதயாக	இ ந்த	நாட்களிேலேய	இ வ ம்
விைளயாட் த்	ேதாழர்களாக	இ ந்தி க்கிறார்கள்.	ேமாகனின்	தாய்,	அ க்க
தன்	ம மகளாக	வரப்ேபா ம்	கஸ் ரியின்	வீட் க் 	அவைன ம்	அைழத் ச்
ெசன்றி க்கிறாள்.	
தி மணம்	என் 	நிச்சயம்	ெசய்த	ேபா 	ேமாகன்,	அந்த	வயதில்	ப க்கின்ற
ேநரத்தில்	தி மணம்	ேவண்டாம்	என் 	தந்ைதயிடம்	ெதரிவித்த ண் .		

‘இப்ேபா 	நீ	எங்கள்	ெசாற்ப 	நடந் வி .	பிற்காலத்தில்,	நீ	ெபரியவனான	பிற ,
உன்	 ழந்ைதக க் 	உன்	வி ப்பப்ப 	ெசய்	என்றாராம்	தந்ைத	காபாகாந்தி,	
அந்த	வயதில்,	அந்த	 ழ்நிைலயில்	இளைமத்	தி மணம்	சரியல்ல	என்
அவ க் க்	க த்ெதழ	நியாயம்	இல்ைல	என்ேற	ெசால்லலாம்.	தி மணம்
நிச்சயித் 	விட்டார்கள்.	இவர்கள்	ராஜ்ேகாட் ல்	இ ந் 	ேபார்பந்த க் ச்	ெசல்ல
ேவண் ம்.	தந்ைதக் 	அர 	அதிகார	ேவைலயாதலால்	அதிகநாள்	வி ப்ெப க்க

யா .	அக்காலத்தில்	ராஜ்	ேகாட் லி ந் 	 ற்றி ப 	ைமல்	பயணத் க்
மாட் 	வண் யில்	ஐந் 	நாட்களா ம்.	 ம்பத்தினர்	 ன்ேப	ெசன் விட்டார்கள்.
ேமாகனின்	தந்ைத	பல	வண் களில்	ெதாடர்ந் 	பயணம்	ேமற்ெகாள்ள
ேவண் யி ந்த .	கைடசியாகத்	தி மண	வீட் க் க்	ெகாண் 	ெசன்ற	வண்
ைட	சாய்ந்த .	அவர்	காயங்களில்	ேபாட் க்	ெகாண்ட	கட் டன்,

தி மணநாளன் 	ெசன் 	ேசர்ந்தார்.	
அக்காலத்தில்	சிக்கனத்ைதக்	க தி,	 ன் 	நான் 	தி மணங்கைள	ஒன்றாகச்
ேசர்த் 	நடத் வ 	வழக்கம்.	அப்ேபா 	 ன் 	தி மணங்கள்	ஒன்றாக
நடந்தன.	

மணமகைள ம்,	மணமகைன ம்	ெபான்னா ம்	பட்டா ம்	அலங்கரிப்ப 	வழக்கம்.
ஆனால்	ேமாகேனா	க த்தில்	தங்கத்தாலான	அணிகைளப்	ேபாட் க்	ெகாள்ள
ம த்தார்.	அப்ேபா 	உடல்நலம்	 ன்றிய	காபாகாந்தி	பின்னர்	ேதறேவயில்ைல.	
பிற்காலத்தில்	காந்திய கள்,	இளைமத்	தி மணம்	 டா 	என் 	எ திய
நாட்களில்,	தங்கள்	வி ப்ப	மின்றிேய,	இ 	 ழந்ைதகள்	வாழ்க்ைகெயன் ம்
ெப ங்	கடலில்	பிணிப் ற் 	விடப்பட்டதாகக்	க த் ைரக்கிறார்.	
சாதாரணமாக,	ேவதகாலத்	தி மணங்களி ம்,	வய க் 	வந்த	பின்னேர	ெபண்
தி மணம்	ெசய் 	ெகா க்கப்பட்டதாகத்	ெதரியவ கிற .	 ப்பைடவதற் 	 ன்
தி மணம்	ெசய்தா ம்,	தி மணம்	ெபா ள்	ெபாதிந்ததாக	நிைலெப ம்
சடங் க் ப்	ெபண்	 ப்பைட ம்	வைரயி ம்	காத்தி ப்பார்கள்.	 ன்ேப	 ப்பைடந்த
ெபண்ணானா ம்,	அன்றிரேவ	அவர்கள்	 	உறவாட	வி வதில்ைல.	ேவத	காலச்



சடங் கள்	தி மணம்	நடந்த	பிற ம்,	விரத	நியமங்கள்	காத்த	பின்னேர,
அவர்கைள	உட ற 	ெகாள்ள	அ மதித்தி க்கின்றன.	

ஆனால்	காந்திய களின்	வாழ்க்ைக	வரலாற்றில்,	பதின்	 ன் 	வய ப்
ைபயைன ம்,	பதின்	 ன் 	வய ப்	ெபண்ைண ம்	 தலிர 	என் 	ெசால்லிக்
ெகா த் த்	தனிேய	விடப்பட்டதாக	வ கிற .	இ 	சீரணிக்கேவ	க னமாக
இ க்கிற .	

தந்ைதயிடம்	தமக் 	அப்ேபா 	தி மணம்	ேவண்டாம்	என் 	ெசான்னதாகக்
றிப்பிட்டா ம்,	தி மணம்	என்ப 	தனக் 	ஒ 	ெபரிய	மதிப்ைப ம்,	 ம்பத்தில்

ெப ைமைய ம்	ெகாண் வ ம்	என்பைத	அவர்	நன் 	உணர்ந்தி ந்ததாகேவ
ெதரிகிற .	

தி மண	வாழ்க்ைக	பற்றி,	 ஜராத்தியில்	எ தப்பட்ட	ைகேய 	ஒன்ைறத்	தாம்
ப த்தாக ம்,	அதில்	 றிப்பிட் ந்தப 	இலட்சிய	கணவன்	-	மைனவியாக	வாழத்
தாம்	ஆைச	ெகாண் ந்ததாக ம்	அவர்	 றிப்பிட் க்கிறார்.	
இலட்சியக்	கணவனாக	அவர்	இ ப்பார்.	ஆனால்	இலட்சிய	மைனவியாக	அவைள
எப்ப 	ஆக் வ ?	

ஒ வ க்ெகா வர்	கற் மாறாத	அன் 	ெச த்தி	ேநசிக்க	ேவண் ம்.	அவைள
இலட்சிய	மைனவியாக்க	ேவண் ம்	என்ற	தீவிரம்,	இந்த	இளங்கணவைன,
மைனவி	மீ 	சந்ேதகப்ப பவனாக,	அவளிடம்	ெபாறாைம	ெகாள்பவனாக,
அவள்மீ 	அதிகாரம்	ெச த் பவனாகச்	ெசய்த .	அவள்	எங்ேக	ெசல்கிறாள்,
யா டன்	ேப கிறாள்	என்ெறல்லாம்	கண்காணிக்கத்	தைலப்ப கிறான்.	அந்தப்
ேபைதேயா,	இைவ	ஒன்ைற ம்	அறியாதவளாக	எப்ேபா ம்	ேபால்	ெவளிேய
ெசன்றாள்;	வந்தாள்;	உறவின டன்	ேபசிச்	சிரித் 	மகிழ்ந்தாள்.	
‘ெபற்ேறார்	வீட் க்ேகா,	ேகாயி க்ேகா	ெசல்வதற் ம்	அவரிடம்	அ மதிெபற
ேவண் மா?	இதற்ெகல்லாம்	தைட	ேபா வைத	அவளால்	எப்ப 	ஏற்க	 ம்?
எனேவ	அவ ைடய	கட் ப்பா கைள	அவள்	சிறி ம்	ெபா ட்	ப த்தவில்ைல.	
கணவன்	என்ற	அதிகாரத்ைதச்	ெச த்தி,	அவள்	பணிய	ேவண் ம்	என்
‘கடைம’ைய	அறி த்தியேபா ,	அவளால்	அைதப்	 ரிந் ெகாள்ளேவ

யவில்ைல.	அவள்	அவைன	ஏறிட் 	ேநாக்கிவிட் 	அப்பால்	ெசன்றாள்.	

பகல்	ேநரங்களில்	இவர்கள்	தனிேய	சந்தித் ப்	ேபச	 யா .	இளந்தம்பதியர்
ெபரிேயார்	 ன்னிைலயில்	அவ்வா 	ேபசிப்பழக	 யா .	ஆனால்	இரவில்
ேமாகன்	ப க்கச்	ெசால்வதாகக்	 றிவிட் ,	மைனவிையத்	தி த்த	 ற்பட்டான்.
அவைளக்	கணவனின்	ெசால் க் க்	கட் ப்	பட் 	நடக்க	ேவண் ம்	என்
அறி த்தத்	ெதாடங்க,	சண்ைட ம்	கண்ணீ மாக	 ந் வி ம்.	அதன்
பயனாக	ஒ வ க்	ெகா வர்	பலநாட்கள்	ேபசாமல்	இ ப்பார்கள்.	ஆனால்



இம்மாதிரியான	பிணக் களில்	அவள்தான்	பி வாதமாக	நின்றாள்.	அவ க்
மன	உ தி	அதிகம்.	அவனால்	பணிய	ைவக்க	 யவில்ைல.	
இ 	ேபாகட் ம்...	கணவன்	உயர்ந்தவன்	என்பைத	மீண் ம்	அறி த்த
அவ க் ப்	ப ப் ச்	ெசால்லிக்	ெகா க்க	இந்தக்	கணவன்	 ற்பட்டான்.	ஆனால்
அவ க் ப்	ப ப்பில்	வி ப்பேம	இல்ைல.	இத் டன்	ேமாக க் 	மைனவியின்
மீ ள்ள	உடல்சார்ந்த	ேமாகம்,	ேவ 	சிந்தைனக்ேக	இடம்	ெகா க்காமல்	இ ந்த .
பகலில்	பள்ளியில்	இ ந்த	ேநரத்திெலல்லாம்,	இரவின்	தனிைம ம்	மைனவியின்
உற ேம	இவன்	எண்ணங்களில்	ேதான்றி	எரித் க்	ெகாண் ந்தன.	ஒவ்ெவா
நாட்களில்	இந்த	அைலக்கழிப் ,	தனக் 	அகால	மரணத்ைதக்	ெகாண் 	வந்
வி ேமா	என் 	 ட	அவைன	அச் த்திய .	அந்தந்த	ேநரத் க் ரிய
கடைமகைள	ஆற்ற	ேவண் ம்	என்ற	ஒ க்க	உணர் 	இத் ன்பத்திலி ந்
அவைனக்	காப்பாற்றிய .	 ன்றாண் 	காலம்	இந்தப்	பிள்ைளப்	ப வ	இல்லறம்
கழித் 	பதினாறாவ 	வயதில்	கஸ் ரி	க ற்றாள்.	அப்ேபா ம்	ேமாகனின்
ேவட்ைக	 ைறந் 	விட	வில்ைல.	உடல்	ேநாயால்	 ன் ற்ற	தந்ைதக் 	இர 	கால்
பி த் த்	ெதாண் 	ெசய் ம்	கடைம	இ ந்த .	அந்தப்	பணிையச்	ெசய் ம்
ேபாெதல்லாம்,	எப்ேபா 	 ந் 	ப க்ைகயைற	ெசல்லலாம்	என்ற	நிைனப்ேப
ேமேலாங்கிய .	

அன் 	சிறிய	தந்ைத	ஊரிலி ந் 	ேநாய்	வாய்ப்	பட் ந்த	தைமயைனப்	பார்க்க
வந்தி ந்தார்.	ேமாகனிடம்	அவைனப்	ப க்ைகக் ச்	ெசல்லச்	ெசால்லி	அந்தப்
பணிையத்	தாேம	ெசய்ய	அமர்ந்தார்.	
அப்ேபா 	கஸ் ரி	உறங்கிப்	ேபாயி ந்தார்,	கர்ப்பிணியான	அவைளப்	 ப்ேபால்
ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	அறி 	அவனிடம்	இல்லாமலில்ைல.	என்றா ம்
மனம்,	த க்க	ேவண் ய	ேமாக	ெவறியில்	கிளர்ந்தி ந்த .	அவைள	உறக்கம்
கைலய	எ ப்பினான்.	அப்ேபா 	அைறக்	கத 	இ பட்ட .	தந்ைத	இறந்த	ெசய்தி
அவ க் த்	ெதரிவிக்கப்பட்ட .	இைத	வாழ்க்ைகயில்,	தம்ைமக்	 சிக்	 கச்
ெசய்த	சம்பவமாக	காந்திய கள்	விவரித் ள்ளார்.	இளம்ப வத்	தி மணத்தின்
ேக கைள	அவர்	இச்சம்பவத்தின்	வாயிலாக	அறி த்தி ள்ளார்.	
அந்தக்	 ழந்ைத	 தாகப்	பிறந் 	உயிர்தரிக்க	வில்ைல.	அ 	காலத்தினால்
விைளந்த	பிண்டம்	என் 	அவர்	க தினார்.		

இங்ேக	கஸ் ரியின்	‘மனஉ தி’	 ர்ந் 	கவனிப்பதற் ரியதா ம்.	கணவரின்
அதிகாரத் க் க்	கட் ப்படாமல்	 ரண் ய	அவள்	இயல் 	உடல்	சார்ந்த
உணர் களின்	தாகத் க் 	எதிர்ப்பாக	இல்ைல.	அவள்	மனஉ தி,	கணவரின்
ஆக்கிரமிப்பில்	தகர்க்கப்	ப வைதத்	தவிர்க்கக்	 யதாக	இல்ைல.	ஒ 	கணவன்
உடல்சார்ந்த	உணர் களில்	மைனவிைய	 மாக	அ ைம	நிைலயில்
ைவத்தி க்கிறான்	என்ப 	உண்ைமேய.	



காந்தி	தம்	 ப்பத்திரண்டாவ 	வயதில்,	தம்	 ம்பத்ைத	இனி ம்	ெப க்கிக்
ெகாள்ளக் டா ;	ச கப்	ெபா ப் க்கைள	ஏற்பதற் 	அ 	ெப ந்தைடயாக
இ க் ம்	என் 	க தி	பி ம்மசரிய	விரதம்	ஏற்க	 	ெசய்தார்.	மைனவி டன்
உட ற 	ெகாள்வைதத்	தவிர்க்க	ேவண் ம்	என் 	 	ெசய்தேபா ம்,
கஸ் ரிபா	பணிந் 	ேபாகிறார்.	பாரம்பரிய	மர கள்,	இந்தப்	பத்தினிைய	எ தப்
ப க்க	ேவண்டாம்	என் 	உணர்த் கிற .	அந்த	வைகயில்	அவர்	கணவர்
ெசால்ைல	 க்கிய	வாக்காக	ஏற் 	அவர்	வி ப்பத்ைத	நிைறேவற்ற	 யலவில்ைல,
ஆனா ம்	கணவனின்	காரியங்கள்	எைத ம்	எதிர்க்காமேல	ஏற்கிறார்.	

ம்பவாழ்க்ைக,	ச கவாழ்க்ைக,	அரசியல்	ேபாராட்டம்	எல்லாவற்ைற ம்
ேசாதைனக்	களமாக்கியவர்	காந்திய கள்.	கஸ் ரிபா	கணவேன	ெதய்வம்	என்ற
பாரம்பரிய	பண்பாட் க் த்	தைலவனங்காமல்	ேகள்வி	ேகட்கக்	 யவளாக
இ ந்தி ந்தால்	தம்	வாழ்வின்	ேசாதைனகளில்	நம்பிக்ைக	ெகாண்டவராகத்
திகழ்ந்தி க்க	 மா	என்ப 	ஐயேம.	

என்றா ம்,	கஸ் ரிபா	பண்பட் ச்	சட்டத் க் ள்	தம்	 ரைல	எ ப்பப்	ேபாரா ய
சந்தர்ப்பங்கள்	வந்திராமல்	இல்ைல.	தம்	மைனவியிடம்	ைவத்தி ந்த	‘அன் ’
அவைரக்	 ரமாகேவ	பாதித்தி ந்ததாக	காந்திய கேள	ெதரிவிக்கிறார்.	தம்
வீட் ல்	எ த்தராக	வந்த,	கிறித்தவ	தாழ்ந்த	சாதி	இைளஞனின்	கழிப்பைறச்
சட் ைய	எ த் ,	கஸ் ாரிபாேவ	 த்தம்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்
விதித்தி ந்தார்.	
வழிவழியாகத்	தம்	பண்பாட் ல்	ஓ ய	தீண்டாைம	மர ,	கஸ் ரிபா க் 	அைதச்
ெசய்வதற் 	இடம்	ெகா க்கவில்ைல.	இவர்	ெசய்ய	ம த்தால்,	அவேர	அைதச்
ெசய்ய	 ற்ப வார்.	அதற் ம்	அவ ைடய	‘பத்தினி	த மம்’	இடம்
ெகா க்கவில்ைல.	எனேவ,	 கக்	க ப் டன்	அவர்	அந்தச்	சட் டன்	மா ப்ப யில்
இறங்கி	வந்தேபா ,	காந்திய களால்	ெபா க்க	 யவில்ைல.	அவேள,	இந்தப்
பணிையச்	ெசய்ய	ேவண் ம்;	மனெமாப்பி	 கம்	க க்காமல்	மலர்ச்சி டன்	ெசய்ய
ேவண் ம்.	இ 	கணவனின்	ஆைண	ேபான்ற	எதிர்பார்ப் .	

‘ கத்ைதக்	க த் க்	ெகாண் ...	தீண்டாைம	பாராட் ம்	மைனவி’	

‘இப்ப 	ஒ 	 டத்தனத்ைத	இந்த	வீட் ல்	என்னால்	ெபா க்க	 யா !’	என்
காந்திய கள்	கத்தினார்.	கஸ் ரிபா ம்	ஆத்திரத் டன்,	‘உங்கள்	வீட்ைட	நீங்கேள
ைவத் க்	ெகாண் 	என்ைனத்	ெதாைலத் 	வி ங்கள்’	என் 	பதி க் க்
கத்தினார்.	
அப்ேபா 	அவர்	என்ன	ெசய்தார்?	
ேகாபத் டன்	மைனவியின்	ைகையப்	பற்றித்	தரதர	ெவன் 	இ த் ச்	ெசன்
வாயிற்	கதைவத்	திறந் 	ெவளிேய	தள்ளி	விட்டார்.	



கஸ் ரிபாய்க் த்	 யரம்	தாளாமல்	கண்ணீர்	ெப கிய .	அேதா 	அவள்
உணர் கள்	ெசாற்களாக	ெவ த் ச்	சிதறின.		

‘உங்க க் 	ெவட்கமில்ைல?	 ய	உணர் 	ேபாய்	விட்டதா?	யா மில்லாத	இந்த
நா விட்ட	நாட் ல்,	என்ைன	ெவளிேய	பி த் த்	தள்ளினால்	நான்	எங்
ெசல்ேவன்?	நீங்கள்	உைதத்தா ம்	நான்	ெபா த் க்	ெகாள்ளேவண் ய தான்.
கட ள்	ேமல்	ஆைண!	யாராவ 	சிரிக்கப்	ேபாகிறார்கள்!	கதைவச்	சாத் ங்கள்!’,
என் 	உள்ேள	வந்தாள்.	உலகம்	மதிக் ம்	தம்	கணவர்	மீ 	மைனவிைய	ெவளிேய
தள்ளினார்	என்ற	பழிச்ெசால்	விழக் டா 	என்பதில்	மைனவி	மிகக்	க த்தாக
இ ப்ப 	ெவளிப்	ப கிற .	

‘என்	ஆைணைய	நீ	ம க்கக் டா ;	அைத ம்	 கமலர்ச்சி டன்	நீ	நிைறேவற்ற
ேவண் ம்’	என் 	உச்சகட்ட	அடக் ைற	என் 	 டச்	ெசால்லலாம்.	
அவர்	ஆண்;	மர விதிகைள	மீறலாம்;	ேசாதைனக் 	உட்ப த்தலாம்	என்ற
வைகயில்	ேமலாண்ைம	ெசய் ம்	உரிைமக் 	இயல்பாக்கப்பட்டவர்.	அவேளா,	உயிேர
ேபாவதாக	இ ந்தா ம்	மர கைள	மீறக் டா 	என் 	பதப்ப த்தப்பட்டவர்.

ஷன்	மீறினா ம்,	அந்த	மீற க் ம்	ேசர்த் த்தான்	பரிகாரம்	காணேவண் ம்
என் ,	 ைமகள்	ஏற்பவள்	அவள்.	
அந்த	வைகயில்	தீண்டாைமைய	அவள்	பாலிக் ம்	கட்டாயத்தில்	நிற்க
ய கிறாள்.	 ரண்பா கள்	தைல	காட் கின்றன.	ஆனால்	வி ப்பேமா,

வி ப்பமில்ைலேயா	கணவனின்	அ ச் வட்ைடப்	பின்பற்றி	நடப்பதால்
ேமன்ைம றலாம்	என்ேற	க தி	நடக்கிறாள்.	இேத	ேபால்தான்	 லனடக்க
வாழ்க்ைக	நடத்த	அவர்	 ணிந் 	 யற்சி	ெசய்ய	அவள்	 ரண	ஒத் ைழப்ைப
நல் கிறாள்.	

‘எங்களின்	அபிப்பிராயங்களில்	மி ந்த	ேவற் ைம	இ ந்த	ேபாதி ம்,
எங்க ைடய	வாழ்க்ைக	எப்ேபா ம்	தி ப்தி ம்	மகிழ்ச்சி ம்,	வளர்ச்சி ம்,	மனித
உரிைமகளின்	அ ப்பைடயில்	ஏற்பட்டதாகச்	ெசால்ல	 யா .	ஓர்	இலட்சியமான
கணவன்	என்ற	ேமலாண்ைமக்	க த்தில்	இ ந் 	வி பட் ராத	நாயகனின்
கண்களில்	ெபண்	அ ப்பைட	மனித	உரிைமகள்	ெகாண்டவளாகக்
க தப்பட் க்கவில்ைல.	‘சராசரிக் ம்	ேமலானவளாக	நீ	உயர்வாய்	-	என்
தைலைமைய	ஏற் 	நட’	என்ற	க த்ேத	அந்த	வாழ்க்ைகயில்	ெதானிக்கிற .
சத்தியாகிரகப்	ேபா க் 	அவர்	 ரல்	ெகா த் 	அைழத்த ம்	எதிர்பாரா
வைகயில்	ெபண்கள்	திரண் 	வந்தார்கள்.	
ஏன்?	

அந்தப்	ெபண்கள்	இனி	இழக்க	ஒன் மில்ைல.	ஆண்	ச தாயம்	 ன்நின்ற	ேபா
இவர்க ம்	வி தைல	ெபற்றாற்	ேபால்	வந்தார்கள்.	 ட்ைட	உைடத் 	ெவளிவரச்



ெசான்ன 	ஓர்	உந் த க்கான	 வல்.	அவர்கள்	தங்கள்	ஆண்கைளப்	பின்
ெதாடர்ந்தார்கள்.	அறியாைமயில்	அ ந்திக்	கிடந்த	ெபண்கள்,	 ஷ
ஆதிக்கத்தில்	கட் ண் ந்தவர்கள்,	அர 	ஆதிக்கத்ைத	எதிர்த் ப்
றப்பட்டார்கள்	என்றால்	சந்தர்ப்பம்	ஒ 	வ காலாக	ெவளிப்பட்ட .	அண்ைமயில்
அவள்	‘தன் ரிைம’	என்ற	உணர் டன்	ேதசியப்	ேபாராட்டத்	 ன்பங்கைள
ஏற்றதாகச்	ெசால்ல	 யா .	அந்த	உள்	அ க் 	வைரயி ம்	எதிர்ப் க்	 ரல்
எட்டேவ	இல்ைல.	
கஸ் ரிபாவின்	எண்ணத்தில்,	கணவரின்	பரி	ேசாதைனகளில்	எல்லாம்	தாம்
ஈ ெகா த்தாக	ேவண் ம்	என்ற	மர க்	க த் த்தான்	 ைனப்பாக
இ ந்தி க்கிற .	 ம்பம்	என்ற	நிைலயில்,	தம்ைம	மட் மின்றி,	தம்

ம்பத்ைத ம்	காந்திய கள்	வாழ்க்ைகச்	ேசாதைனகளில்	ஈ ப த் கிறார்.	தம்
பிள்ைளக க் ,	ச கம்	மதிக் ம்	கல்வி ம்	ேமன்ைம ம்	அளிக்க	ேவண் ம்
என்ேற	எந்தப்	ெபற்ேறா ம்	வி ம் வார்கள்.	ஆனால்,	அவர்	தம்	மக்கைள	
ெதன்னாப்பிரிக்க	ஆங்கிலப்	பள்ளிக் ம்	அ ப்பவில்ைல;	இந்தியா க் ம்	கல்வி
ெபற	அ ப்பவில்ைல.	ேசாதைனக க் 	அவர்கைள	உள்ளாக்கினார்.
பிள்ைளகைளக்	ைக	இயந்திரத்தில்	மாவைரக்க ம்,	கழிப்பைறகைளச்	 த்தம்
ெசய்ய ம்	பணித்தார்.	நண்பர்க ம்	பல்ேவ 	சமயத்தின ம்	அடங்கிய	ஆசிரமம்
ேபான்ற	ெபரிய	‘ ம்பத்தில்’	எல்ேலா ேம	உைழக்க	ேவண் ம்.	கஸ் ரிபாய்க் ச்
சைமயல்	ேவைலேய	சரியாக	இ ந்த .	

இத்தைகய	கட்டாயங்களினால்	 த்த	ைபயன்,	தந்ைதைய	ெவ த்தான்.
அ ேயா 	பிரிந் 	ெசன்றான்.	ஒ 	தாய்	என்ற	நிைலயில்	கஸ் ரிபாயின்	ேசாகம்
ெவளிப்படாமேல	ேபாயிற் .	

இேத	ேபால	கஸ் ரிபாய்	உடல்நலம்	சீர்ேக ற் ,	இரத்த	நஷ்டத்தினால்
மிகெமலிந் 	நலிந்த	ேபா ,	இைறச்சி	ரசம்	ெகா க்க	ேவண் ம்	என் 	ம த் வர்
க திய	ேபாதி ம்	அைத	காந்திஜியிடம்தான்	ெதரிவித்தார்.	அவர்	அப்ேபா ,
ேஜாஹன்ஸ்பர்க்கில்	சத்தியாக்கிரஹ	இயக்கம்	ெதாடங்க	 ன்ேனற்பா கைளச்
ெசய் 	ெகாண் ந்தார்.	கஸ் ரிபாய்	டர்பன்	நகரில்	டாக்டரின்	பராமரிப்பில்
இ ந்தார்.	கஸ் ரிபாய்	தீண்டாைமைய	அ சரிக்கக்	 டா 	என் 	ெவளிேய
பி த் த்	தள்ளத்	 ணிந்த	அவர்,	இைறச்சி	ரசம்	ெகா ப்பதற் 	கஸ் ரிபாய்
வி ம்பினாலன்றிக்	ெகா க்க	ேவண்டாம்	என் 	பணித்தார்.	
மாட் ைறச்சி	ரசம்	 க்க	நிச்சயமாகக்	கஸ் ரிபாய்	இணங்க	மாட்டாள்.	இவர்
கட் ப்ப த்தவில்ைல.	ஆனால்	ஆேராக்கியம்	க தி	டாக்டர்	ெகா க்க	ேவண் ம்
என்பைத	இவரால்	ஒத் க்	ெகாள்ள	 யவில்ைல	என்ப 	ெவளிப்பைட
சமயெவறிேயா,	எ ேவா	இங்ேக	மைற	 கமாகக்	கட் ப்ப த் வ 	ெதரிகிற .
கஸ் ரிபா	இைறச்சி	ரசம்	ெகாள்ள	 யா 	என் 	ம த் விட்டார்.	இேத



கஸ் ரிபாய்,	தங்க க் 	அளிக்கப்பட்ட	பரி களில்	கண்டசரம்	(ைவரக்
கற்களிைழத்த )	ேவண் ம்	என் 	வி ம்பி	எ த் 	ைவத்தேபா 	காந்திய கள்
ஒப்பவில்ைல.	
ேபைத,	தமக் 	இல்லா 	ேபானா ம்,	தம்	ம மகள்க க்ேக ம்	உத ேம	என்
ஆைசப்பட்டார்.	ஆனால்	கந்திய கேளா,	அைத	உடேன	தி ப்பிவிட	ஆைணயிட்
வி கிறார்.	

தந்திரம்,	ேமன்ைம	என்பெதல்லாம்,	அவ ைடய	க த் க்கிைசய	அவள்
ஆைசகைள	ெவட் த்	தி த்திக்	ெகாள்ளல்	என்ற	பைழய	ெசப் களிேலேய	வ வம்
ெபற்றி க்கின்றன.	

‘இந்தியப்	ெபண்ைம	என்ற	ஒ 	 வ வத் க் ,	கஸ் ரிபா	எ த் க்காட்டாகக்
காட்டப்ப கிறார்.	தம் ைடய	தனித் வம்	என்ற	சிந்தைனைய	கணவனின்
ஆைண டன்	ஐக்கியப்ப த்தி,	அவர்	ேபாற்றிய	கற்பின்	வ வமாகத்	திகழ்ந்த
அன்ைன,	சிைறயில்	கணவர்	ம யில்	உயிர்	நீத்தார்.	இந்தப்	பத்தினி	வ வம்,
இந்தியப்	ெபண்ைமக் 	 ரண்பாடான	கணவைன	இழந்த	ேகாலத் க்
உட்படாத ,	மிகமிகப்	ேபாற் தற் ரியதாகி	விட்ட .	கற் ைட	மகளிர்	கணவர்
கண்கலங்க,	 ன்னதாக	மங்கலப்	ெபா ட்க டன்	இ திைய	எய்தினர்	என்ற
இந்திய	நம்பிக்ைகக் 	உதாரணமாகத்	திகழ்கிறார்,	கஸ் ரிபாய்.	
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1966	ம்	ஆண் 	ஜனவரி	மாதம்	19ம்	ேததி,	 ெடல்லி	பார்லிெமன்ட்
கட்டடத் க்
ெவளிேய	மிக	ஆவ ட ம்	பரபரப் ட ம்	ஒ 	 ட்டம்	 மியி க்கிற .	இ
கலகக்காரர்களின்	 ட்டேமா	வீணர்களின்	 ட்டேமா	அல்ல.	இவர்கள்	எல்ேலா ேம
இந்தியத்	 ைணக்	கண்டத்தின்	ெபா ப் 	வாய்ந்த	 மக்கள்	எனலாம்.
இவர்களில்	சிலர்	பிரசவ	அைறக் 	ெவளிேய	ெபா ைமயின்	எல்ைலயில்	நைட
ேபா ம்	கணவன்கைளப்ேபால்	 கத்ைத	அ க்ெகா ைற	நிமிர்த்தி	உள்ேள
பார்க்கின்றனர்.	

உள்ளி ந் 	கத 	திறக்கப்பட்ட,	ஆரவாரம்	ேகட்கிற .	

என்ன?	என்ன?	

ஆணா,	ெபண்ணா?	
ெபண்...!	

ஒேர	மலர்ச்சியாய்	 கங்கள்	ஒளி கின்றன.	

“ஜவஹர்லால்	ேந க் ...	ேஜ!”	என்ற	ேகாஷம்	வாைனப்	பிளக்கிற .	

ய	ெவண்ணிறக்	கதர்ச்	ேசைலயில்	ேபார்த்திய	சால்ைவயில்	ஒ 	சிவப் 	ேராஜா
அணி	ெசய்ய,	 கம்	மலர,	 ப் 	ைக டன்	அங் 	பிரசன்னமாகிறார்	இந்திரா
காந்தி.	

உடேன,	“இந்திரா	காந்தி	வாழ்க!”	என்ற	ேகாஷம்	உய கிற .	ஒ 	 ன்னைக டன்
மக்கள்	அளித்தி க் ம்	தைலைமப்	ெபா ப்ைப	ஏற்கிறார்,	இந்திரா	காந்தி.	
இந்தியத்	 ைணக்கண்டத்தின்	எ 	ேகா 	மக்கைள	ஆட்சி	ெசய்ய…	ஒ
ெபண்மணி…!	

ெபண்ணர ...!	

இந்திய	நா 	இதற் 	 ன்	ெபண்ணர 	கண்ட	தில்ைலயா?	
இராணி	மங்கம்மாள்	‘ஜான்ஸி	ராணி	லட் மி	பாய்’,	ரஸியா	 ல்தானா…	என்
அ க்கலாம்.	
இவர்கள்	 	மன்னர்	மரபில்	ஆட்சிக் 	வந்தவர்கள்.	



கணவைர	இழந்தபின்	பால்மணம்	மாறாப்	பிள்ைளக க்காக	ஆட்சியில்
அமர்ந்தவர்கள்.	ஒ 	காலத்தின்	கட்டாயத்ைத	நிைற 	ெசய்தவர்கள்.	ஆனால்
இப்ேபா 	நடந்தி ப்ப 	 ைம.	
அ ைமத்தைளயினின் 	மீண் 	ெவன்ெற த்த	 யாட்சியின்	 க்க க்
மாறாத	நிைலயிேலேய	இவர்	ஆட்சிக் 	வந்தி க்கிறார்.	மக்க க்காக	மக்கள்
பிரதிநிதிகளால்	வழங்கப்ெப ம்	தைலைமப்	பதவிைய	இவர்	ெபற்றி க்கிறார்.	

அ ப்ப யி ம்	பிள்ைளப்ேபற் 	அைறயி ம்	அ ைம	ேபால்	 டங்கிக்	கிடந்த	ெபண்
லத்தின்	பிரதிநிதியான	ஒ வர்	இந்தப்	 திய	ஜனநாயகத்தின்	தைலவியாகிறார்.

ஆ ம்	ெபண் ம்	சமம்	என்ற	ேகாட்பாட்ைட	ெமய்ப்பித்த	இந்திய
ஜனநாயகத்தின்	விளக்கமாக,	ஒ 	ெபண்	தைலைம	ஏற்கிறார்.	
இந்தப்	 ைமப்	 ரிப்பி ம்	கவர்ச்சியி ம்	ெப ம்	பான்ைம	மக்க ம்	ஆவ டன்
ெபண்	தைலைமைய	வரேவற்றா ம்,	 ற்றாண் களாக	ஊறிப்ேபான	பழைம
வாதங்க ம்,	ஆண்	ேமலாதிக்கங்க ம்	சில	 ண் சிச்	ெச கள்கைள
ெவளியியிடாமல்	இல்ைல.	
ெபண்…	அதி ம்	ைகம்ெபண்...?	

இவள்	ஆட்சிக் த்	தகாதவள்	என்ற	பழெமாழி	இ க்கிற .	

இவ க் 	வய ?	ஐம்பைத	எட் ம்	ப வம்.	இ ,	ெபண்	உடலியல்	ரீதியாக	ஒ
க்கியமான	மாற்றத்ைத	ஏற் ம்	கட்டமா ம்.	இந்தப்	ப வத்தில்	அவள்	த மா ம்

மன	நிைலயில்	இ ப்ப ம்	இயல் .	

என்ெறல்லாம்	சில	பழம்பஞ்சாங்கப்	பத்திரிைகக்	 ரல்கள்	அ பம்	பாடாம ம்
இல்ைல.	

ஆனால்	எ ப 	ேகா 	மக்களின்	தைலைமைய	ஏற் க்	ெகாண்ட	இந்தப்	ெபண்
எத்தைகயவர்?	இவர்	யார்?	
இந்த	நாட் 	சீைத,	சாவித்திரி,	நளாயினி	ேபான்ேறாரின்	பிரதிநிதியா?	 ன்னர்
வாழ்ந் காட் 	அமரராகி	விட்ட	கஸ் ரிபாவின்	ம பதிப்பா?	இவள்
தி மணமானவளா?	ஆண்மக்கைளப்	ெபற்ற	தாயா?	
ஒ 	ெபண்,	மக்கள்	மதிப்ைபப்ெபற	ேமற் றிய	அைனத் த்	த திக ம்
ேதைவயாய்	இ க்கின்றன.	

இந்திரா	எத்தைகய	ெபண்?	

இவள்	பிறந் 	வளர்ந்த	பின்னணியில்	இவள்	ஒ 	நாள்	இந்தப்	ெபரிய	நாட்ைட
ஆட்சி	ெசய் ம்	பீடத்தில்	அமரக்	 ம்	என்பதற்கான	வண்ைமகள்	இ ந்தனவா?	
ற்றாண் களாகப்	ெபண்	மக்கைளக்	காட் ம்	ஆண்	மக்கேள	ேவண்டப்பட்



வந்த	 ம்பப்	பாரம்பரியக்	க த் 	இவர்	பிறந்த	 ம்பத்தி ம்	இ ந்ததா?…
இவள்	எப்ப 	இந்நிைலக் த்	த தி	ெபற்றாள்?	
ஆண்	ஆற 	பாய்ந்தாேல	எட்ட 	பாய்ந் 	விட்டதாக ம்,	ெபண்	பத்த 	பாயக்

யவளாக	இ ந்தா ம்	அவைள	 டக்கி	உள்ேள	பின்	இ த் த்
தள் வ மான	ஒ ச தாயத்தில்,	இந்திரா	எவ்வா 	 தன்ைமத்த திக் 	உயர

ந்த ?	
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ேந 	 ம்ப ம்	ஆைணப்	ேபாற் ம்	பாரம்பரியக்	க த் க்க க்
அப்பாற்பட்டதல்ல.	தன்	உைழப்பால்,	விடா யற்சியினால்,	வழக்கறிஞர்	ெதாழிலில்
சிறந் ,	உயர்ந் 	மி ந்த	ெசல்வம்	ஈட் ய	ேமாதிலால்	ேந ,	இந்திராவின்
பாட்டனார்.	அந்தக்	காலச்	ச தாய	மதிப்பின்	ப ,	ெவள்ைளக்கார க் ச்	சமமாக
வாழ்வேத	த மம்	என் 	வாழ்ந் 	காட் ய	ேமாதிலால்	ேந வின்	ஒேர	ஆண்	வாரி ,
ஜவாஹர்லாலின்	ஏக த்திரி	இந்திரா	ேந .	

தம்	ஒேர	மகன்	ஜவாஹர்லாலின்	அன் 	மைனவி	கமலா	க ற்றி க்கிறாள்
என்றறிந்த	நாளிலி ந்த,	தாய்	ஸ்வ ப	ராணி,	ேபரப்ைபயைனப்	பற்றிய	கன களில்
மிதந்த 	வியப்பில்ைல.	அந்தப்	ெபரிய	ஆனந்த	பவன்	மாளிைகயி ள்ள
அைனவ ம்,	உறவினர்,	பணியாட்கள்	ஈறாக,	வீட் 	மக க் 	ஓர்	ஆண்வாரி
உதயமாவைத	எதிர்பார்த்	தி ந்தனர்.	

ம்பத்ைத	ஒட் ய	மிக	 தியவரான	 ன்ஷி பராக்	அலி,	தம்	மரணப்
ப க்ைகயி ம்,	ஜவாஹரின்	அ ைமப்	 தல்வைரக்	ைகயிேலந்தி	ஆசிெமாழியக்
காத்தி ந்தார்.	பிறந்த	உடேனேய	சி ,	 தியவரின்	ஆசிக க் க்	ெகாண்
வரப்பட்ட .	

தியவர்,	சிச	ெபண்	என்பைத	உணராமேலேய,	“ஜவாஹரின்	இந்த	அ ைமயான
வாரி ,	 லக்	ெகா ந் ,	அல்லாவின்	அ ளால்	எல்லா	ேமன்ைமகைள ம்	ெபற்
நீ ழி	வாழட் ம்!”	என் 	ைகயில்	வாங்கி	வாழ்த்தினார்.		 ழந்ைத	ேபார்ைவக் ள்
ெபாதிந்தி த் .	அ த்தகணேம,	 ன்ஷி பராக்	அலி	இ திச்	 வாசம்	விட்டார்.	
என்றா ம்	 திய	அன்ைன ம்,	மற்றவர்க ம்	‘ஓ	ஜவாஹ க் 	ஒர்	ஆண்	சந்ததி
இல்லாமல்	ெபண்	பிறந்தி க்கிறேத!’	என் 	 ண ணக்காமல்	இல்ைல.	

இ ,	 ம்பத்தைலவர்,	தந்ைத	ேமாதிலாலின்	ெசவிகளில்	வி ந்த ம்	அவர்
சீற்றத் டன்	ைகத்த யால்	தைரையத்	தட் னார்.	
“இந்தப்	ெபண்	ஆயிரம்	ஆண்க க் ச்	சமமாக	இ ப்பாள்!”	என் 	 ழக்கினார்.	
இத்தைகய	ஆைசக டன்	கண்விழித்த	 ழந்ைத	தந்ைதயா ம்	தாயா ம்
இந்திரா	பிரியதர்சினி	என் 	அன் டன்	அைழக்கப்	ெபற்றாள்.	ெசல்வக்



ம்பத்தில்	தாதிய ம்	உற்றவ ம்	 ழந்ைதையச்	 ழ்ந் 	தாயின்	அ காைமைய
அரிதாக்கிவி வேத	வழக்கம்.	பணியாள ம்	தாதிய ம்	தன்ைனக்	காவலில்
ைவத்த	நிைலயில்	தனிைமப்	ப த்தியி ந்ததனால்	இளம்	உள்ளம்
கற்பைனகளி ம்	எட்ட	 யாத	இலட்சியத்ைத	எட் ம்	கன களி ம்	இலயித்த
என்பைதக்	கவியரசர்	தா ர்,	தம்	இளைமப்	ப வம்	 றித் த்	ெதரிவிக்ைகயில்
றிப்பி கிறார்.	தனிைம	உணர் 	அற் தமான	கவித்திறனாக	 கிர்த்த .	

இந்திராவின்	அன்ைனேயா,	ஏற்ெகனேவ	பலவீனமானவள்.	அத் டன்	இந்திரா
பிறந்த	காலத்தில்,	உலக	அரங்கிேலேய	அரசியல்	ெகாள்ைகக ம்,	 திய
க த் க்க ம்	 ரட்சிகைளத்	ேதாற் வித்தி ந்தன.	இந்திய	நாட் ல்	ேதச
வி தைலக்கான	கிளர்ச்சிகள்	நா 	 வ மான	பாதிப்ைபப்	ெபற	அ த்தளம்
அைமத்த	 க்கியமான	காலமாக	அ 	இ ந்த .	

ெதாழிலில்	ெவற்றி ம்	ெபா ட் விப் ம்	ேமாதிலால்	ேந வின்	 ம்பத்தில்,
வீட் ல்.	பைழய	கிராமிய	இந்திய	நைட	உைட,	பாவைனகைள	விட் ,	ஐேராப்பிய
நாகரிகங்கைளப்	பின்பற் ம்	மாற்றம்	ஏற்பட்ட .	

இப்ேபாேதா	இரண்டாவ 	 ரட்சி	ஓர்	அைலேபால்	இந்த	ஆனந்த	பவன
மளிைகையத்	தன்	வசமாக்கிக்	ெகாண்ட .	பலவீனமாக	இ ந்தா ம்	தாய்
கமலாேந 	கதர்ப்பிரசாரத்தில்	 மாக	ஈ பட்டார்.	சத்யாக்கிரக	இயக்கத்தில்
இைளஞைரச்	ேசர்ப்ப ம்	இவர்	பணியாயிற் .	வீட் ல்	மற்ற	அைனவ ேம
பரபரப் டன்	ேதசிய	இயக்கத்தில்	 கினர்.	
சி மி	இந்திரா,	தன்	 த்தகம்,	தன்	ெபாம்ைமகள்	என் 	தனக் ள்	ஓர்	உலைக
ஏற்ப த்திக்	ெகாண்ேட	தனிைமயில்	தான்	வளர்ந்தாள்.	ஒ 	சமயம்	ெதாடக்கக்
கல்வி	கற்பித்த	ஓர்	ஆசிரிைய	சி மி	இந்திராவிடம்	“நீ	ெபரியவளாக	வளர்ந்தபின்,
ச்சராவாயா,	டாக்டராவாயா,	அல்ல 	ேவனிஸ்	வர்த்தகன்	கைதயில்	வ வ

ேபான்ற	சா ரியம்	மி ந்த	நீதிபதி	ஆவாயா?”	என் 	ேகட்டார்.	

அதற் 	இந்திரா,	“நான்	ஃபிரஞ் 	மங்ைக	ேஜான்	அஃப்ஆர்க்,	ேபாலாேவன்!”	என்
ெமாழிந்தாள்.	
அந்த	இளம்	வயதில்	தியாகமாகிய	ஆதரிசம்	இவ ள்	 திர்ந்தி ந்த .	
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தியாகம்,	ேதசநலன்	என்ற	ேவட்ைககள்	இந்தச்	சின்னஞ்	சி 	ெபண் க்
எப்ப த்	ேதான்றின?	

ேமாதிலாலின்	அ ைமப்	ேபத்திக் 	எத் ைண	அரிய	பரி கள்!	
ெவளிநாட் லி ந் 	வந்த	விதம்	விதமான	ெபாம்ைமகள்,	உைடகள்	என்
எத்தைன	அ ைமகள்,	மற்றவர்	ெபாறாைமப்ப ம்ப 	வாய்த்தி ந்தன?	



ஆனால்,	அைவ	உயர்ந்தைவ	என் 	அவர்	பிஞ் 	மனதில்	பதிந் 	விடாதப ,
தீவளர்த் ,	அதில்	உயர்ந்த	மல்மல்க ம்,	ஜார்ஜட்ரக	ஆைடக ம்,	மற் ம்	விேதசச்
சாதனங்க ம்	ஆஹுதி	ெசய்யப்பட்டைத ம்	அவள்	கண்களால்	கண்டாேள!	
ேதசிய	வரலா 	ப ப்பதற் ப்	பதிலாக,	வரலா 	பைடக்கப்பட்ட	காலத்தில்	வள ம்
வாய்ப்பிைனப்	ெபற்றாள்	இந்திரா.	

இந்தத்	ேதசியத்தில்,	சிைற	வாழ் ,	பிரி த் யரம்,	ெந க்க கள்,	ேபாலீஸ்
ெக பி ,	ேசாதைனகள்,	வி ம்பிக்	கஷ்டங்கைள	ஏற் ம்	அ ைமகள்	எல்லாேம
விைளயாட் ப்	ேபால்	ஆர்வ ம்	நிைற ம்	த ம்ப 	அவ க் ப்	பழகிப்	ேபாயின.	

கல்விப்	பயிற்சி	இடமாற்றம்	ெபற் ,	அங் 	ெகாஞ்சம்	இங் 	ெகாஞ்சம்	என்
சீரில்லாமல்	ெதாய்ந்தா ம்,	பார்க்கப்	பிரியம்	மி தியா ம்	அன் 	வ ைவப்	பாராமல்
சிைறயில்	வா ம்	தாபத்ைதத்	தீர்த் க்	ெகாள்ள	தந்ைத	ஜவஹர்லால்	உலக
வரலாற்ைறேய	க தங்களாக	வைரந்தார்.	“ெசல்வேம,	1916	இல்	உலகம்	கண் ராத
வைகயில்	ேசாவியத்	 ரட்சி ம்	 க ம்	வந்த .	17இல்	நீ	பிறந்தாய்!”	என்
ெதாடர் ப த்தினார்.	ெசாச்சமிச்சத்தின்	கவின்மி 	 ஞ்சங்கள்	ேபால்
சாந்திநிேகதனில்	 ேதவர்	தா ரின்	அன்பி ம்	அரவைணப்பி ம்	சில
மாதங்கள்	கல்வி	பயி ம்	ேப ம்	கிைடத்த .	

ேமல்நாட் ல்	ேநாய்வாய்ப்பட் 	நலிந்த	அன்ைனயின்	அ கில்	இ க்ைகயிேலேய
வ ங்கால	மணாளன்	நிச்சயமாகிறான்.	

அன்ைனயின்	மைற க் ப்	பின்	ேமைல	நாட் ேலேய	கல்விையத்	ெதாடர்ந்தா ம்,
அைத	நிைறேவற்றாமேல	நா 	தி ம் ம்ப 	 ழ்நிைல	கனத் விட்ட .	

ேந 	 ம்பம்	ெசல்வச்	ெசழிப் 	மி ந்த .	ெவள்ைளக்	கார	ேமலாள க் ச்
சமமாக,	இந்திய	ஏைழக ம்	ந த்தர	வர்க்கத்தின ம்	ெதய்வம்ேபால்	க ம்ப
உயர்ந்த	 ம்பம்;	அக் ம்பத்தினர்	ேதசியத்தில்	திைளத் 	எல்லாச்	 க
ேபாகங்கைள ம்	 றந்தனர்…?!	ேந 	வீட் க் 	அன்றாடம்	 ணிகள்
பாரிஸிலி ந் 	சலைவ	ெசய் 	வ மாம்!	
அவர்கள்	வீட் க் 	உண 	வைககள்,	 ணிமணிகள்,	பீங்கான்	ேபான்ற	 ழங் ம்
சாதனங்கள்,	எல்லாம்	ேமைல	நாட் லி ந் தான்	வ கின்றனவாம்!	

ேந 	 ம்பம்…	அ 	அரச	 ம்பம்	ேபான்ற …

இத்தைகய	ஒ 	பிரமிக்கத்	த ந்த	க த் ,	அந்நாளில்	எல்லா	இந்தியக்
மக்களிட ம்	இ ந்த .	

இந்திய	 தந்தர	வரலாற்றில்,	காந்திய கள்,	வல்லபாய்	பேடல்,	ராஜன்	பா ,	 பாஷ்
சந்திரேபாஸ்,	சக்ரவர்த்தி	இராஜேகாபாலாசாரி	என் 	எத்தைன	ெபரிேயார்
அந்நாளில்	அ ந்தியாகிகளாகத்	திகழ்ந்தி க்கின்றனர்?	என்றா ம்,	‘ேந



ம்பம்’	என்ற	சிறப் 	தனியாக	மக்கள்	மனதில்	பதியக்	காரணம்	என்ன?	

ர்ந் 	சிந்தித்தால்,	இந்திய	மக்களின்	மனப்பான்ைம	மன்னர்	வழி	மரபில்
ஊன்றியி ப்பைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ளலாம்.	மன்னர்	என்றாேல	ெபா 	மக்க க்
எட்டாத	ஆடம்பரம்,	பளபளப் ,	ெசா கைள	அ பவிக்க	உரிைம	ெகாள்வ ,
அந்தக்	 லத்தில்	ேதான் வதாேலேய	அைவ	 ம்	மனிதராகப்	பிறப்பதில்
ெப ம்ேபேற,	மன்னர்	 லத்தில்தான்	கிைடக்கிற 	என்ற	க த்ேத	நைட ைறயில்
ற்றாண் களாக	மக்கள்	மனங்களில்	ஊறி	வந்தி க்கிற .	“ராஜா,	ராஜாத்தி..”

என்ற	ெசல்லப்	ெபயர்கேள	இக்க த்ைத	விள் பைவ.	

ெவள்ைளக்கார	அர க் ப்	பதிலாக	இவ்வா 	அவர்க க் ச்	சமமாகச்	ெசல்வ
ேபாகங்கைள	நிைலப்	ப த்திக்	ெகாண்ட	ஒ 	 ம்பம்,	ேதசியத்தில்	தன்ைனக்
கைரத் க்	ெகாண் ,	சாமானிய	மனிதர்கைளச்	சமமாகக்	க தியதால்,	அந்தக்

ம்பத்தின்	தைலமகைன	மக்கள்	தங்கள்	தைலவராகச்	சிறப்பித் 	ஏற் க்
ெகாண்ட 	இயல்ேபயா ம்.	
அந்நாட்களில்	கங்ைக	நதி	பா ம்	பிரேதசத் க்	கிராமங்களில்	இ ந்
அலாஹாபா க் 	வந்த	எளிய	மக்கள்	எவ ம்	ஆனந்தபவனத் ப்	ெப மகனாைர,
அவர்	 தல்வைர,	அரசிளங் மரிகள்	ேபால்	உலவிய	ெபண்	மக்கைளக்	கண்
பிரமிப் டன்	கண் 	பணிந் 	ெசல்வார்களாம்.	இந்தச்	சிறப் 	ஏைனய	பிற
தைலவர்க க் 	இல்ைல.	
காந்திய கள்	ேமல்நாட் ல்	பாரிஸ்டர்	பட்டம்	ெபறப்	ப க்கச்	ெசன்றார்.	அவ க்
அப்ேபா ,	ெதாழில்	ெசய்தல்	இன்றியைமயாத	ேதைவ	-	 ம்பத்	ேதைவ	என்ேற
ெகாள்ளலாம்.	அந்தப்	பின்னணிேய	ேவ .	தாய்	தன்	மகனிடம்	ம ,	மாமிசம்
ெதாடாதவா 	சத்தியம்	வாங்கிக்	ெகாண்டார்.	

ஆனால்,	ேந 	 ம்பத்தினர்,	உயர்ந்த	பிராமண	வ க்கம்.	ேமல்நா 	ெசல்வ ,
ெசல்வச்	ெசழிப்பின்	உயர் க் ரிய	க ரவமாக	இ ந்த .	பள்ளிப்	ப ப்ைபேய
ெவள்ைளக்காரர்	சீைமயில்	ெப ம்	ேமன்ைமயில்	திைளத்தனர்.	
தங்கள்	 ம்பம்,	ெசல்வம்,	அறி ,	 ற்ேபாக்கான	ேதசிய	சிந்தைன,
எல்லாவற்றி ம்	உயர்ந் 	நிற்பதால்,	மக்கள்	உவந் 	அளிக் ம்	தைலைமச்
சிறப் க் 	உரிய 	என்ற	ேமலான	எண்ணம்	பாலில்	கைரந்த	ெநய்ப்ெபா ள்	ேபால்
சி மி	இந்திரா க் ம்	இல்லாமலில்ைல.	இந்த	உணர்ேவ	தன்ைன	மிக
வித்தியாசமாக	ெவளிப்ப த்திக்	ெகாள் ம்	ஒ 	தனித்தன்ைமைய,	உ திைய,
நிைனத்தால்	ெசய்ேததீரேவண் ம்	என்ற	மனத்தின்ைமைய	அவ க் 	அளித்த
எனலாம்.	
இந்திரா,	சாந்திநிேகதனில்	கல்வி	பயின்ற	காலத்தில்	எல்லா	மாணவிக ம்
வியக் ம்ப ,‘டார்மிடரி’	எனப்ப ம்	வசதி	 ைறந்த	இடத்தில்	தங்கி,	எளிய



வாழ்ைவேய	ேமற்ெகாண் ந்தாள்.	இவள்	 த்தகங்கள்,	ப க்ைக,	 ணிமணிகள்
எல்லாம்	மிக	ஒ ங்காக,	 ப் ரவாக	ைவக்கப்	பட் ந்தன.	ஒ 	சமயம்
சாந்திநிேகதைனப்	பார்ைவயிட	வந்த	ஒ 	ெப மகனார்,	இவள்	அ க்கி
ைவத்தி ந்த	 த்தகங்கைளப்	பார்த்தாராம்.	
ெப ம்பான்ைம ம்,	ெபா ளாதார,	சமதர்மக்	ெகாள்ைக,	அரசியல்	தத் வம்,
ரட்சி	என்ற	ெபா ள்	பற்றிய	தைலப் களாகேவ	இ ந்தன.	

இந்த	 ல்க க் ரிய	‘சிவப் ச்	சீமாட் 	யார்?’	என் 	வினவினாராம்.	 த்தக
திராக	மாட்சிைம	கண் ந்த	அரசியல்	ெகாள்ைகயில்	அவள்	ஆர்வம்
மி ந்தி ந்தாள்.	அேத	சமயம்,	இைச,	கவிைத,	நடனம்,	நாடகம்	என்ற	 ண்
கைலயார்வங்களி ம்	மனைதக்	ெகா த்தாள்.	
இத்தைகய	இயல் க ம்	ஊக்கங்க ம்,	தாைய	இழந்த	பின்,	க த்ெதா மித்த
காதலன்	என்ற	வாழ்க்ைகயின்	 க்கியமான	கட்டத்தில்,	உற்சாக ம்
நம்பிக்ைக மாகேவ	மலர்ந்தன.	

ஃெபேராஸ்,	ஏறக் ைறய	ஆ 	வ ஷங்க க் 	 ன்ேப	இவைளக்	கரம்	பற்ற
விைழந் ,	அன்ைன	கமலாவிடம்	தன்	வி ப்பத்ைத	ெவளியிட் ந்தான்.
அப்ேபா 	இ வ ேம	இள	வயதினர்.	தி மணம்	என்ப 	அவ்வள 	விைரவில்
டக் ய 	அன் .	எனேவ	அப்ேபா 	ெபற்றவள்	பி 	ெகா க்கவில்ைல.	

இந்த	ஆறாண் க்	காலத்தில்,	இைளஞன்	தன்	மனதில்	உ தியாகேவ	நின்றான்.
ைம,	 திய	உற்சாகம்,	ேதசியம்,	வி தைல,	சமதர்மம்…	என்ற	க த் க்கள்

இ வ க் ம்	இைசந்தன.	

உலகப்ேபார்	உச்சமாக	இ ந்த	காலம்.	ேதசிய	அரங்கில்	தைலவர்கள்	சிைறக் ச்
ெசல் ம்	ெகாந்தளிப் .	

ஃெபேராஸ்	யார்?	சாதாரண-இைடநிைலக்	 ம்பத்தில்	உதித்தவன்.	ெசாத் ,
பத் ,	ெசல்வாக் 	எ ம்	கிைடயா .	ேம ம்	பார்சி	மதத்தினன்…	தம்மால்
ஆதரிச	 வதியாக	உ வாக்கப்பட் 	வ ம்	அ ைமச்	ெசல்விக் 	இவன்	த ந்த
கணவனாக	 மா?…	ஜவாஹரின்	மனதில்	இ ந்த	இந்த	எண்ண	ஓட்டங்கைள
இைளஞன்	மிக	 ட்பமாக	உணர்ந்தி ந்தான்.	இ ேவ	அவன்	இந்திராைவக்	கரம்
பற் வதற்கான	அ த்தமான	காரணமாக ம்	இ ந்த .	

கைடசிவைர	இந்த	உயர்	 ம்ப	ேமன்ைம	 றித் க்	 த்தலாக	ெமாழிவைத
விைளயாட்டாகேவ	ெகாண் ந்த	ம கன்	ஃெபேராஸ்	உண்ைமயில்	இந்திராவின்
மீ 	அளவற்ற	அன் 	ெகாண் ந்தான்.	

இந்திரா	அந்தக்	காதைல	 மன டன்	ஏற் 	அளவற்ற	நம்பிக்ைக டன்	அவன்
கரம்	பற்றினாள்.	



ஆடம்பரக்	 ம்பத் க் ரிய	தி மணமா?	
இல்ைல…	ேதசாேவசப்	 யலில்	நா 	ெகாந்தளித் க்	ெகாண் ந்த	நிைலயில்	மிக
எளிைமயான	தியாகத்	தி மணமாக	இ ந்த .	ேதநில …	சிைறயில்...!	
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இந்திரா,	ேதாற்றத்தில்	வாட்டசாட்ட ம்	நின் 	நிைலக்காத	பரபரப் ம்	ெகாண்ட
ெபண்	அல்ல.	ெமன்ைமயான	உடல்	ஆழ்ந் 	நிைலக் ம்	அகன்ற	கண்கள்.	
‘இந்தப்	ெபண்	மணவாழ்ைவத்	தாங்கி	மகப்ேப 	ெப வதற் க்	 டப்
பலமில்லாதவள்;	தாையப்	ேபால்	 ஞ்ைச’	என்ற	க த் 	அன்ைறய	 த்த
உறவினரிைடேய	நிலவிய .	ம த் வர்க ம்	அைத	ஆேமாதித் ,	மகப்ேப
இவ க் த்	தகா 	என் 	உ தியாய்க்	 றினார்கள்.	ெந ங்கிய	ம த் வர்
ஒ வர்	இைத	எ த் 	 லம்	 ட	ெதரிவித்தி ந்தார்.	

ஆனால்	தி மணத்தின்	இலட்சியேம	தாய்ைமப்ேப 	தான்	என்ற	உ தி
இந்திரா க் 	இ ந்த .	க ற்றாள்.	 தன்	 தலில்	இந்தச்	ெசய்திைய
அறிந்த ேம,	அலஹா	பாத்	மாளிைகயின்	 ம்ப	ம த் வர்கள்	இந்திரா க் ப்
பிரசவம்	பார்க் ம்	ெபா ப்ைப	ைகக வி	விட்டார்கள்.	ெபரிய	இடம்;	தந்ைதேயா
அகம நகர்	சிைறயில்	இ ந்தார்.	ஏேத ம்	நடக்கக்	 டாத 	நடந் விட்டால்?
எனேவ	இந்திரா,	பம்பாயில்	உள்ள	அத்ைதயின்	வீட் க் 	அவள்	ெபா ப்ேபற்க
வ கிறாள்.	ஜவாஹரின்	இைளய	சேகாதரி	கி ஷ்ணாஹத்தி	சிங்,	இந்திரா க்
மிக ம்	பாச ம்	ெந க்க ம்	உைடய	அத்ைத.	கி ஷ்ணா	 ம்பத்தில்	 தன்
தலாக	பார்சி	மத	இைளஞர்	ஹத்தி	சிங்ைகக்	காதலித் 	தி மணம்	ெசய்

ெகாண்டவர்.	இதனால்	தாேனா	என்னேமா,	தன்ைனப்ேபால்	பார்சி	இைளஞைனக்
காதலித் க்	க மணம்	ெசய் 	ெகாண்ட	ம மகளிடம்	தனியான	அன்
ைவத்தி ந்தார்	கி ஷ்ணா.	
பம்பாயில்	மிகப்	 கழ்ெபற்ற	மகப்ேப 	ம த் வரான	டாக்டர்	ஷிேராட்கர்
இவ க் ப்	ேப 	பார்க் ம்	ெபா ப்ைப	ஏற்றார்.	1944ம்	ஆண் ,	ஆகஸ்ட்
இ பதாம்	ேததி	காைல,	ேநா கண் ,	இந்திராைவ	ம த் வமைனக் க்
ெகாண் 	ெசன்றார்கள்.	
அத்ைத	கி ஷ்ணா,	தம்	 லில்,	இவ்வா 	எ கிறார்:	

“ தல்	 ழந்ைதயாதலால்	இந்திரா	மிக ம்	பயந்தி ந்தாள்.	பிரசவ	அைறயில்	நான்
இ க்க	ேவண் ம்	என் 	ெபரி ம்	வி ம்பினாள்.	ஆனால்,	உள் ர	நாேன	‘கிலி’
பி த்தி ந்ேதேன?	மன க் ள்	இைறவைன	ேவண் க்	ெகாண் ம்,	எல்லாம்
நல்லப யாக	ஆகேவண் ேம	என் 	மன்றா க்	ெகாண் ம்	இ ந்ேதன்.	“டாக்டர்!
இ 	ைபயனாக	இ க்க	ேவண் ம்,	ைபயன்தான்	பிறக்க	ேவண் ம்;	என்
அண்ண க் ப்	பிள்ைள	வாரி 	இல்ைல.	அந்தக்	 ைற	தீர	இவள்	ஓர்



ஆண்பிள்ைளக் த்	தாயாக	ேவண் ம்”	என் 	 லம்பிேனன்..	நல்ல	ேவைளயாகப்
பிறந்த	 ழந்ைத	ைபயன்	என் 	ெதரிந்த ம்,	கைரகாணா	மகிழ்ச்சி
உண்டாயிற் …”	

கி ஷ்ணா க் 	மட் ம்தானா	இந்த	மகிழ்ச்சி?	அைனவ க் ேம	ஆண்வாரி
என்ற	ெசய்தி	தனியானெதா 	மகிழ்ச்சிையக்	ெகா த்த .	உடேன
சிைறயிலி ந்த	அண்ணன்	ஜவாஹ க் ச்	சேகாதரி	தந்திச்	ெசய்தி
அ ப்பினாள்.	 டேவ	விரிவான	க த ம்	எ திப்	ேபாட்டாள்.	

சிைறக் ள்	ெசய்தி	வழக்கப்ப 	தாமதமாகேவ	ேபாய்ச்	ேசர்ந்த .	அவ ைடய
பதில்,	அவ க்ேக	உரிய,	பாமர க் ப்	 ரியாத	ெமாழியில்	இ ந்த .	

“I	do	not	easily	get	excited,	but	I	experienced	a	deep	feeling	of
contentment,	when	I	heard	the	arrival	of	the	new	comer.	There	was	also
a	vague	and	comforting	sensation	of	the	future,	gradually	pushing	out	the
past	as	it	always	does”	

(சாதாரணமாக	நான்	எளிதில்	கிளர்ச்சி	வசப்படக்	 யனவல்ல;	என்றா ம்	 திய
நபரின்	வ ைக	என் ள்	ஆழ்ந்தெதா 	நிைறைவத்	தந்தி க்கிற .	இனம்
ரியாத	அந்த	இதமான	உணர்வில்	எதிர்காலம்	விளங்க,	கடந்த	காலம்	மங்கி
மைறகிற ...)	

அந்த	இனம்	 ரியாத	ஆ தல்,	தனக் 	ஆண்	சந்ததி	இல்ைலேய	என்ற	உள் ர
இைழந்தி ந்த	தாபத்ைதத்தான்	 றிப்பி கிற 	என் 	ெகாள்ளலாம்.	ேந
சாதாரண	மனிதர்கைளப்	ேபால்	 டநம்பிக்ைகக க் ம்	மர க்
ெகாள்ைகக க் ம்	இடம்	ெகா க்க	மாட்டார்;	அறி 	 ர்வமாகச்	சிந்திப்பவர்
என் 	சிறப்பிக்கப்	பட்டவர்.	ஆனால்	அவர்தம்	அ ைமப்	ேபரப்	பிள்ைளக் ப்	ெபயர்
ைவப்பதற் 	எ த் க்ெகாண்ட	அக்கைறைய,	சிைறயிலி ந் 	அவர்	மக க்
எ திய	பல	க தங்கள்	ெதரிவிக்கின்றன.	பல	மாதங்கள்	தந்ைதக் ம்	மக க்
மிைடேய	க தப்	ேபாக் வரத் 	ெதாடர்ந்தன.	பல	ெபயர்கள்;	இ தியில்
ராஜீவ்ரத்ன	காந்தி	என்ற	ெபயைர	ஒப் க்	ெகாண்டதாகத்	ெதரிய	வ கிற .
‘ராஜீவ்’	என்றால்	தாமைர.	கமலா	என்றா ம்	தாமைர.	இந்திராவின்	தாயின்	ெபயர்
வ கிற .	ரத்ன	-	ஜவஹர்	-	இரண் க் ம்	மாணிக்கம்	என்ற	ெபா ள்தான்.	தன்
மகளின்	ெபயரில்	தாய்,	தந்ைத	இ வரின்	ெபய ம்	இைணந்தி ப்பதன்	நிைற ,
இந்திரா க் க்	கிைடக்கிற .	

“ ழந்ைதக் ப்	ெபயர்	ைவக்கிேறாம்	என்ற	சாக்கில்	 வில்லாமல்
ேத க்ெகாண்ேட	இ ந்த 	ேபா ம்.	அவைனப்	ெபயரில்லாதவன்	என்
ப்பி ம்ப 	ஆக	ேவண்டாம்.	இந்தப்	ெபய டன்	ேத வைத	நி த்திக்

ெகாள்ேவாம்”	என் 	எ தினார்.	



“ஃெபேராஸின்	வீட் க்காரர்க க் ச்	சிறி 	ஏமாற்றமாக	இ ந்தி க்கலாம்.	‘ரத்ன’
-	ரத்தன்	-	ரட்டன்	-	என்ற	ெபயர்	சாதாரணமாகப்	பார்சிக்	 ம்பங்க க் ரிய
ெபயர்தான்”	என் 	தி ப்திப்பட் க்	ெகாண்டார்களாம்.	
‘ ஞ்ைச,	பிள்ைளப்ேப 	தாங்கமாட்டாள்’	என் 	எ திக்	ெகா த் 	ம த் வரின்
க த்ைத	இந்திரா	தவி 	ெபா யாக்கி,	இந்திரா,	ஒ 	 ழந்ைதயல்ல,
இ 	 ழந்ைதகைளப்	ெபற் க்	ெகாண்டாள்.	சரியான	உண ,	உடற்	பயிற்சி,	ஓய்
என் 	தன்	உடல்	நலைனக்	கண் ங்	க த் மாகப்	ேபணிக்	ெகாண்டாள்.	சஞ்சய்
46	ம்	ஆண் 	 சம்பரில்	பிறந்தான்.	அத்ைத	கி ஷ்ணாேவ	அப்ேபா ம்	ெடல்லியில்
இந்திராவின்	மகப்ேபற் க் த்	 ைணயாக	இ ந் 	பராமரித்தார்.	

இக்காலத்தில்,	ஃெபேராஸ்,	லக்ெனௗவில்	ேநஷனல்	ெஹரால்ட்	பத்திரிைகயில்
ேவைலக் ச்	ேசர்ந்தி ந்தான்.	மைனவிைய ம்	 ழந்ைதகைள ம்	அைழத் வர,
ஓர்	அழகிய	சி 	வீ 	பார்த் ,	மைனவி	மகிழ	ேவண் ம்	என் 	பார்த் ப்	பார்த்
அலங்கரித்தான்.	வீட் க் 	 ன் ற ம்	 ற்றி ம்	அழகிய	ேதாட்டம்	அைமத்தான்.
‘ஆனந்தபவன்’	மாளிைக	ேபான் 	அவ்வள 	ெபரியதல்ல	என்றா ம்	இந்திரா
மகிழ்ச்சி டன்	 ம்பம்	நடத்த	ேவண் ம்	என் 	க த்தாக	ேநர்த்திகள்
ெசய்தான்.	

அன் க்	கணவன்,	இ 	 ழந்ைதகள்,	இனிய	மைனவி…	இந்தக்	 ம்பத்தில்
மகிழ்ச்சிக் 	என்ன	 ைற?	இந்த	நாட்களில்	இந்திரா	இனிய	இல்லத்தரசியாகேவ
விளங்கினாள்.	தன்	இ 	 ழந்ைதகைள	ஆயாவின்	ெபா ப்பில்	வி வைதத்
தவிர்த் ,	அவர்க க் த்	தாேன	 ளிப்பாட் ,	உண ட் 	சீராட் 	மகிழ்ந்தாள்.
பிற்காலத்தில்,	இத்தம்பதி	தம்	வாழ்நாட்கைள	அரசியல்	ச கம்	என்ற	அரங் க்
உரித்தாக்கி	விட்டதால்,	இனிய	இல்லறம்	இவர்கள்	ஒ வைர	ஒ வர்	 ரிந்
ெகாள் ம்	நிைலயிேலேய	நலிந் 	ேபாயிற் .	இல்லறத்தின்	பய க் ப்	பல
கங்கள்	உண் .	அதில்	ஒன் 	மக்கைள	இ வ மாகச்	ேசர்ந் 	தங்கள்

ெசல்வாக் கைளப்	பதித் 	உ வாக் வதா ம்.	இந்தப்	பயன்	இந்திரா க்
வாய்க்கவில்ைல	என்ேற	ெசால்லலாம்.	
1947-இல்	 தந்திரம்	ெபற்ற .	 தந்திரம்	ெபற் 	அர 	ைகமாறிய ம்	தந்ைத
ஜவாஹர்லால்	ேந 	பிரதம	மந்திரியானார்.	 திய	பாரதத்தின்	 திய	பிரதம	மந்திரி.
உலக	நா கள்	அைனத் ம்	வியப் டன்	ேநாக் ம்	வண்ணம்	பரந்த	பாரதத்தின்
அ ைமத்தைளகள்	அஹிம்ைச	வழியில்	தகர்த்ெதறியப்	பட்டன.	நாட் ேல	உடேன
எதிர்ேநாக்க	ேவண் ய	பிரச்ைனகள்	எத்தைன	எத்தைன?	 ண்டாடப்	பட்டதன்
விைளவாக	சேகாதர	சேகாதரைர	ெவட் க்	ெகான் 	இரத்த	ஆ 	ெப கச்
ெசய்தனர்.	

காந்திய கள்	கால்நைடயாக	நவகாளியில்	 னித	யாத்திைர	ேமற்ெகாண்டார்.
பின்னர்	 ட் க்	ெகால்லப்	பட்டார்.	 ேதச	மன்னர்கள்	என்ற	வைரயைறகள்	நீங்கி,



இந்திய	 னியன்	என்ற	இைணப் க்கான	பிரச்ைனகள்…	

திய	பாரதத்தின்	பிரச்ைனகள்	ஒன்றல்ல;	இரண்டல்ல.	தந்ைதயின்	நலைனப்
ேபாற்றிக்	கண்	காணிக்க	இந்திரா	பிரதம	மந்திரியின்	இல்லத் 	நாயகியாக
இயங் வ 	அவசிய	மாயிற் .	இந்திரா	 ழந்ைதக டன்	ெடல்லிக் 	இடம்
ெபயர்ந்தார்.	

இந்தப்	ப வம்,	ஓர்	இளம்	ெபண்ணின்	 ம்ப	வாழ்வில்	மிக	 க்கியமான	காலம்
எனலாம்.	தான்	ஒ 	தாயாக	ேவண் ம்,	தாய்ைமயில்லாத	இல்லற	வாழ்க்ைக
இலட்சிய	மல்ல	என்ற	உ தி டன்	நின்ற	ெபண்	இந்திரா	கணவ ம்	மைனவி ம்
ஒ வைர	மற்றவர்	 ரிந் 	விட் க்	ெகா த் ,	இைணந் 	பழக,	பண் ெபற,	 ம்ப
வாழ் க் 	இந்திரா	ஆைசப்பட்டா ம்,	அ 	கிைடக்காத	வாழ் தான்	அைமந்த .	

பிரதமரின்	மாளிைகயில்	வ ைக	த ம்	 க்கியப்	பிர கர்கைள ம்	ெவளி
நா களிலி ந் 	வ ம்	உலகத்	தைலவர்கைள ம்	வரேவற் 	உபசரிக்க ம்,
அரசியல்	பிரச்ைனகைளச்	 கமான	ேபச் வார்த்ைதகளில்	ஆய்ந் 	நலம்
காண்பதற்கான	 ழ்நிைலைய	அவ்வரேவற் 	உப	சாரங்களில்	ஏற்ப த்த ம்
பிரதமமந்திரியின்	மகள்	இந்திரா	இன்றியைமயாதவரானார்.	தி மணத்திற் 	 ன்
இளங்	 மரியாக	அன் த்	தந்ைத டன்	ஐேராப்பிய	நாெடங் ம்	பயணம்	ெசய்தவள்
இந்திரா.	அேநகமாக	ேந டன்	உலகத்	தைலவர்க க்ெகல்லாம்	அவர்	மகள்
இந்திரா ம்	பரிசயமானவள்.	உலக	அரசியல்	நிலவரங்கைள	அவ டன்	நிழலாக
இ ந் 	உணர்ந்தி ந்தாள்.	எனேவ	தந்ைத	 தந்திர	பாரதத்தின்	பிரதமர்	என்ற
அரசியல்	மதிப் டன்	வாழ்க்ைகயின்	மிக	 க்கியமான	ெசயலாற் ம்	ப வத்தில்
மகள்	இந்திரா.	அவ க் 	உற்ற	 ைணயாக,	வீட் 	நிர்வாகியாக,	ெசயலாற் ம்
ேமலாளராக	ெபா ப் 	ஏற்றார்.	இதற் 	‘அர ’ த்திைர	ெபற்ற	சான்ெறான் ம்
கிைடயா .	ஆனால்	அ வாக,	அந்தப்	ெபா ப் 	இைசந் 	ேபாயிற் .	இந்த
க்கியமான	ெபா ப் டன்	ேசர்ந்த	ெசல்வாக்கில்	கணவன்,	 ழந்ைதகள்,

தனக்ெகன்ற	 ம்பம்	-	சின்னஞ்சி 	உலகமான	அதன்	தைலவி	என்ற	இலக் கள்
ெபாலி	விழந்தன;	ேதய்ந்தன.	

ழந்ைதகள்	தந்ைதயின்	அ காைமயில்	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	இந்திரா
வாரந்ேதா ம்	அவர்க டன்	லக்ெனள க் 	வந் 	ெசன்ற 	எந்த	விதத்தி ம்
நன்ைம	பயப்பதாக	இல்ைல.	ஃெபேராஸ்,	லக்ெனள	பத்திரிைகப்	பணிைய
விட் விட் ,	ெடல்லி	பிரதம	மந்திரி	மாளிைகயில்	‘வீட் 	மாப்பிள்ைள’	என்
தங் வதற் ச்	சிறி ம்	வி ம்பவில்ைல.	ேந 	 ம்பத்தின்,	ெசல்வ,	ெசல்வாக் ,
ேமலாண்ைமகைளக்	கிண்டலாக ம்	 த்தலாக ம்	ேப வ ம்,	அலட்சியமாக
நடப்ப ேம	இந்த	ம மக க் ப்	ெபா 	ேபாக்காக	இ ந்தெதன்ேற	 றலாம்.
என்றா ம்,	அன் 	மைனவிைய	அதற்காக	ேநாகச்	ெசய்வைத ம்	அவ க் 	மனம்
ஒப்பவில்ைல.	



“நீ	 ழந்ைதக டன்	வாரா	வாரம்	ெடல்லிக் ம்	லக்ெனள க் மாக	அைலய
ேவண்டாம்.	நாேன	ெடல்லிக் ப்	ெபயர்ந் 	வி கிேறன்”	என்றான்	அந்தக்
கணவன்.	

5
1952	ஆண் ல்	ஃெபேராஸ்	ேந வின்	ம கர்	என்ற	உறவாக	நிைலத் விடாமல்,
ேரபேரலி	ெதா தியில்	நின் 	ெவற்றி	ெபற் ,	அரசியலில்	தன்ைன	நிைல
நி த்திக்	ெகாண்டார்.	ேலாக்	சபா	உ ப்பினர்	என்ற	தனிமதிப் டன்	ெடல்லியில்
தனி	வீட் ல்	வந் 	வசித்தார்.	காங்கிரஸ்	கட்சியில்தான்	ேதர்ந்ெத க்கப்
பட் ந்தார்.	என்றா ம்	ஏைனய	காங்கிரஸ்	அரசியல்	வாதிகைளப்	ேபால்	தைலவர்
ேந 	நாவைசத் 	எ ப் ம்	ஒலிெயல்லாம்	ெதய்வ	வாக்ெகன் 	க திப்	ேபாற்றிக்
ைழந் 	பணிந் 	 தித்த	அரசியல்	வாதிகளிைடேய	இவர்	தனித்

இயங்கினார்.ேந 	பதவிக் 	வந் 	பதிைனந்தாண் களான	ேபா ,	ஃேபேராஸ்
ஆ ம்	காங்கிரஸ்	கட்சிக் ள்ேளேய	ஃெபேராஸ்	ஒ 	ேசாஷியலிச	அணிையத்
ேதாற் வித்தி ந்தார்.	ஏறக் ைறய	எதிர்க்கட்சிக்காரர்க க் 	ேவைலயில்ைல
என்ற	நிைலைய	உ வாக்கிவிட்டார்.	
தனி	வீட் ல்தான்	தங்கல்…	ஆனால்,	காைல	உண 	ெகாள்ள,	மைனவி
மக்க டன்	மகிழ்ந் 	பழக,	பிரதமர்	மாளிைகயான	தீன் ர்த்தி	பவ க்
வ வார்.	உற ,	 ம்பம்,	என்ற	ெந க்கத்தில்	பிரதம	மந்திரி	மாளிைக
வி ந்தினர்	ேமைச	விதிகைளக்	கைடப்பி க்க	ேவண் ம்	என்ப 	அபத்தம்தான்.
என்றா ம்	பிரதமர்	மாளிைகக்	காைல	உண 	ேநரம்	என்றால்,	அ 	மகள்,	ம மகன்
என்ற	 ம்பக்	 ட் க் 	அடங்கியதல்லேவ?	அந்த	ம கர்	சில	அ ப்பைட
விதிகைளேய ம்	மரியாைதகைளேய ம்	கைடப்	பி க்க	ேவண் ம்	என்
இந்திரா	ெபரி ம்	எதிர்பார்த்தார்.	ஆனால்	ம கர்,	ேவண் ெமன்ேற	அவற்ைற
அலட்சியமாக	நிைனத்த ,	அன் 	மைனவிக் ச்	ெசால்ல ம்	 யாமல்,
ெமல்ல ம்	 யாமல்	த ம	சங்கடமாக	இ ந்த .	

1956ம்	ஆண் ல்	 ஷ்ேசவ்	-	 ல்கானின்	இ வ ம்	இந்தியா க் 	வந்தார்கள்.
இ ம் த்திைர	ேபாட் க்	ெகாண் ந்த	கம் னிச	ேசாவியத்	நாட் லி ந் 	திைர
விலக	ெவளி	வந்த	 தல்	ேசாவித்	தைலவர்கள்	அவர்கள்.	அப்ேபா 	ஏற்பா
ெசய்யப்பட் ந்த	ெபா க்	 ட்டத் க் 	மிக ம்	இ க்கமான	பா காப்
நடவ க்ைககள்	ேமற்ெகாள்ளப்	பட் ந்தன.	இந்திரா,	அர 	ரீதியாக,	எந்தப்
பதவி ம்	இல்லாதவெளன்றா ம்,	பிரதம	மந்திரியின்	மகள்,	எல்ேலாரா ம்
அறியப்பட்டவர்	என்ற	ெசல்வாக்கில்	ெபா க் ட்டத்தில்	தனியிடத்தில்	ெசன்றமர
இட ம்	மரியைத ம்	ெபற் விட்டாள்.	ஆனால்,	தன்	ேலாக்	சபா	உ ப்பினர்	என்ற
த்திைர டன்,	தன்	அணிையச்	ேசர்ந்த	ேதாழர்க டன்	உள்ேள	இட	மரியாைத

கிைடக்க	வில்ைல	என்ப 	மட் மில்ைல,	அ ேக	ெசல்லேவ	 யாமல்	பா காப் ப்



பைடயினரால்	த த் 	நி த்தப்	பட்டார்.	

ஃெபேராஸ்	இந்த	நடவ க்ைகைய	அலட்சியமாக	ெவ ம்	பா காப் 	நடவ க்ைக
என் 	விட் 	விடவில்ைல.	மக்களைவயில்	இந்த	 ைறேகட்ைடக்	ெகாண் வந்
ேந ைவ	மன்னிப் க்	ேகாரச்	ெசய் மள க் ப்	பிரச்ைன	யாக்கினார்	ம மகன்.	

இன்ெனா ைற,	காங்கிரஸ்	அகில	இந்தியக்	கமிட் க்	 ட்டத்தில்,	தைலவர்
ேந ,	பிரதிநிதிகள்	தத்தம்	மைனவி,	மக்கள்	என் 	உறவினைரக்	 ட் 	வ வைத
வன்ைமயாகக்	கண்டனம்	ெசய்தார்.	
அப்ேபா 	ஃெபேராஸ்	சட்ெடன் 	எ ந்தார்.	“நான்	என்	மைனவிையக்
ட் வரவில்ைல.”	என்றார்	பலத்த	சிரிப் க்கிைடேய.	ஆனால்	ேந

ெசல் மிடெமல்லாம்	மகள்	வ கிறாேள!	ேந க் 	மிக ம்	சங்கடமாகப்
ேபாயிற் .	

இத்தைகய	சந்தர்ப்பங்களில்	இந்திரா	த ம	சங்கடத்தின்	உச்ச	நிைலயில்
தவித்தாள்	எனலாம்.	அவள்	கணவைர	நன்றாகப்	 ரிந் 	ெகாண் ந்தாள்.
ஆனால்,	“என்	கணவர்	இங் 	அவமானம்	ெசய்யப்பட்டார்.	அவரி க் மிடம்	தான்
எனக் 	அேயாத்தி.	இந்த	விநா ேய	நான்	இந்த	மாளிைகைய	விட் ப்	ேபாகிேறன்”
என் 	நாடக,	சினிமா,	கற் க்	கதாநாயகிகைளப்ேபால்	ெவளிேயறவில்ைல.	

கணவரின்	தன் ணர் ,	ேந க் 	ெந ங்கிய	 க்கிய	நண்பர்கள்
வி ந்தாளியாக	வந்த	ேநரங்களில்	 ட	 ைனந் ,	மாமனாைர	அலட்சியமாகக்
க தச்	ெசய்தைத	இந்திரா	விள்ள ம்	 யாமல்	வி ங்க ம்	 யாத	நிைலயில்
ஏற் ,	சமாளித் த்தான்	ஆகேவண் 	இ ந்த .	ஃெபேராஸ்	தமக்ெகன் 	ஓர்
இல்லம்,	நண்பர்கள்	என் 	 ேயச்ைசயாக	இ ந்தார்.	
ேலாக்	சபாவில்	எதிர்க்கட்சி	அணிேபான்ேற	ெசயல்	பட்டதனால்,	ேந ,	இன் ரன்ஸ்
ெதாழிைல	ேதசியமயமாக்கினார்.	ேதசிய	மயமாக்கப்பட்ட	காப்பீட் க்	கழகத்தின்
பங் கைளப்	பயன்ப த்திய	 ைறேகட்ைட,	மீண் ம்	தட் க்	ேகட்
அம்பலத் க் க்	ெகாணர்ந்தார்.	அன்ைறய	நிதி	மந்திரி	ஊழ க் ப்
ெபா ப்ேபற் ப்	பதவி	வில ம்	அள க் ப்	ேபாயிற் .	இந்த	நியாயங்கள்
அைனத் க் ம்	இந்திராவின்	கணவன்	ஃெபேராஸ்	தாம்	ெபா ப்பாளி.	ஆ ம்
கட்சிேயயானா ம்,	அன்ைறய	இத்தைகய	கட்சிக் ள்	இ ந்த	ஜனநாயகப்	பண்
மிக ம்	பாராட்டக்	 யதா ம்.	
வீட் க் ள்	என் 	வ ம்ேபா ,	ஃெபேராஸின்	அலட்சியம்,	இந்திரா க்
ள்ளாகேவ	உ த்திற் .	க த் 	ேவற் ைம	இயல் தான்.	விமரிசனம்	தவறில்ைல.

ஆனால்	அ ேவ	 ைனப்பாக	வாழ்க்ைகயில்	 க்கியத் வம்	ெபற்ற	ேபா ,	அ
பிள க் ம்	அ ேகா வதாகேவ	ஆயிற் .	

இந்திரா க் க்	கணவரின்	ேபாக் 	சரியல்ல	என் 	பட்டா ம்,	அவர்	ேவற் ைம



பாராட் னா ம்	ெபரி 	ப த்தாமல்	வி த்தாள்.	ெவளிேய	கணவன்	-	மைனவி
உற 	பற்றி	மட் மில்லாமல்,	ஃெபேராஸின்	நடத்ைத	பற்றி ம்	பல	வதந்திகள்
உலவின.	இந்திரா	ெபா ட்ப த்தாததனால்,	இவர்களிைடேய	உள்ள	மண	உற ,
சி ம்பல்கள்	என் 	 டச்ெசால்லிவிட	 யாதப 	அைமதியாகேவ	இ ந்த
எனலாம்.	
இந்திரா	ேம ம்	ேம ம்	அரசியலில்	 ழ் வைத	ஃெபேராஸ்	ஆதரித்தார்	என்ேற
றலாம்.	என்றா ம்	இந்திரா	தந்ைதயின்	நிழலில்தான்	இயங்கினாள்.	ேந ைவ

அக்காலத்தில்	 திபா கிறவர்க ம்	பதவி	ேவட்ைடக்கார ேம	 ழ்ந்தி ந்தனர்.
அறிந்ேதா	அறியாமேலா,	ேந 	அத்தைகய	ெபாய் கங்கைள	விலக்க மில்ைல;
ஊக்க மில்ைல.	அவர்கைளக்	கண் 	ெகாள்ளாதவர்	ேபால்	அ மதிக் ம்	நடப் ,
ஃெபேராஸுக் ச்	சிறி ம்	பி க்கவில்ைல	என்பைத	இந்திரா	அறிந்தி ந்தாள்.
ஆனால்	அவளால்	என்ன	ெசய்ய ம்?	

இந்திரா	அ நிைல	-	காங்கிரஸ்	உ ப்பினர்	என்ற	இடத்திலி ந் 	ெபண்கள்	அணிப்
ெபா ப் 	என் 	ப ப்	ப யாகத்	தீவிரக்	கட்சிப்	பதவிக க் 	ஏறியி ந்தாள்.	1959
ேம	மாதத்தில்,	தந்ைதயின்	ெதா தியில்	உள்ள	சில	கிராமங்கைளப்	பார்ைவயிடச்
ெசன்றி ந்தார்.	அப்ேபா 	தான்	காங்கிரஸ்	ெசயற் ,	ஏகமனதாகத்	தன்ைனக்
கட்சித்	தைலைமப்	பதவிக் த்	ேதர்ந்ெத த்தி ப்பதாகச்	ெசய்தி	வந்த .	

தந்ைதயின்	நிழல்	ேபால்	எல்லா	அரங் களி ம்	அவ க் ப்	பின்ேன
அறி கமாயி ந்த	இந்திரா	இவ்வா 	எந்த	விதமான	 ைறயான	ேபாட் ம்
ேதர்த ம்	இல்லாமேல	காங்கிரஸ்	தைலவியாக்கப்பட்டாள்.	
சரியாக	ஓராண் க்காலம்	 ட	இந்தப்	பதவியில்	இந்திரா	நீ த்தி க்கவில்ைல.	

ஏன்?	

இந்தப்	பதவிக் ப்	பின்ேன,	அப்ேபாைதய	அரசியல்	நிைலைய	கவனித் ப்	பார்ப்ப
அவசியமாகிற .	
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1957ம்	ஆண் 	நைடெபற்ற	ெபா த்	ேதர்தலில்	ேகரளத்தில்	ெபா 	உடைமக்	கட்சி
ெவற்றி	ெபற் 	அர 	அைமத்த .	

இ 	உலகிேலேய	 தன்	 ைறயாக	நைடெபற்ற	அதிசயம்.	ஏெனனில்	ெபா
உடைமத்	தத் வ	அரசியலில்,	ஜனநாயகத்	ேதர்தல்	 ைற	என்ப 	ஒப் க்
ெகாள்ளப்படாத	ஓர்	அம்சமா ம்.	ெபா 	உடைமக்	ேகாட்பாேட	 ரட்சியில்	நிைல
ெகாண்டதா ம்.	இைடநிைல	 ர்ஷ்வா	வ க்கம்	கீேழ	ேபாய்,	கீழி ந்த	பாட்டாளி
வ க்கம்	ேமலாண்ைம	ெப ம்	ச தாய	மாற்றம்,	இந்த	ஜனநாயகத்	ேதர்தல்



ைறயில்	நைடெபறா 	என்ப 	அவர்கள்	க த் .	ெமள்ள	ெமள்ள	மாற்றம்	என்
காத்தி க் ம்	ேநரத்தில்	பிற்ேபாக் ச்	சக்திகள்,	இலட்சியத்ைத	 றிய க்கத்
தைலெய த் 	நாசமாக்கிவி ம்	என்ப ம்,	பிற்ேபாக் ச்	சக்தி	தைல
ெய க்காமல்,	சட்ெடன் 	ஆ தபலத்தின்	 ைனப்பில்	மாற்றத்ைதக்
ெகாண் வந் ,	பிற்ேபாக் ச்	சக்திகைளக்	கிள்ளி	விட	ேவண் ம்	என்பேத
அவர்கள்	ெபா 	உடைம	சமத் வத்ைத	நைட ைறயாக்கக்	ைகயா ம்
வழி ைற.	
ஆனால்	இந்திய	ஜனநாயகத்	ேதர்தலில்,	ெபா 	உடைமக்	கட்சி	அேமாக
வாக் கைளப்	ெபற் 	ஆட்சி	பீடத் க் 	வந்த .	பல்ேவ 	ெமாழி,	இன,	சமய,
பிராந்திய	ேபதங்க ம்	கலாசாரங்க ம்	ெகாண்ட	இந்தப்	பாரத		நாட் ல்
ன் றிப்பிட்ட	 ரட்சி	நடப்ைபப்	பற்றிக்	கற்பைன	 டச்	ெசய்ய	 யா .	எனேவ

இந்தியப்	ெபா உடைமக்	கட்சி,	ஜனநாயகத்	ேதர்தலில்	ேபாட் 	இட் ,	 ைறப்ப
ேகரளமக்களால்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட் 	ஆட்சி	ெசய்ய	வந்தி ந்த .	எனேவ	இந்த
நிகழ்ச்சி,	உலக	அரசியல்	வரலாற்றில்	 க்கியத் வம்	ெபற்ற .	

இந்தக்	கட்சியினர்	ஆட்சிக் 	வந்த ம்,	மக்களின்	நலைனக்	க த்தில்	ெகாண்
தாங்கள்	வாக்களித்தப ேய	ெசயல்படலாயினர்.	அைமச்சர்கள்	தனியான
‘கனம்’ெபற் 	பட க்	கார்களில்	பவனி	வரவில்ைல.	மக்கேளா 	மக்களாக
எந்தெவா 	ஆடம்பர மின்றி,	ஆட்சி	ெசய்யலானர்கள்.	நிலச்சீர்தி த்தம்,	கல்வி
ேமம்பா 	என் 	மளமளெவன் 	வாக் திகள்	ேதர்தல்	ேநரச்
ெசால்லலங்காரங்களல்ல	என் 	அவர்கள்	நி பிக்க	 ற்பட்டனர்.	‘அந்த	நாைளய
தியாகங்கள்’	என்ற	 திைரயிேலறிச்	சவாரி	ெசய் 	ெகாண் ந்த	காங்கிரஸ்
ஆட்சியாள க் 	அ வயிற்றில்	கிலி	பி த்த .	இந்தக்	ேகரள	 ன்ேனா கைள
இப்ப ேய	ெசயல்படவிட்டால்,	இவர்க ைடய	ெபாய்க் திைரகளின்	கதி
என்னவா ம்?	
ஆனால்,	ெடல்லியில்	பிரதமராகப்	பதவி	வகிப்பவர்	யார்?	
ஜவாஹர்லால்	ேந …

1927ம்	ஆண் 	ேசாவியத்	நாட் ன்	ெபா டைமப்	 ைமகைளக்	கண்
கிளர்ச்சி டன்	மக க் 	எ தியவர்.	 தலாளித் வத் க் ம்	நில	உடைமப்
பிர த் வத் க் ம்	க ம்	எதிரி	என் 	தன்ைன	இனம்	காட் க்	ெகாள்ள	சமதர்ம
மந்திரம்	ஓ பவர்.	உலகத்	தைலவர்களிைடேய	‘ஆசியாவின்	ேஜாதி’	என்ற	 கழ்
ெபற்றவர்.	
இவ ைடய	தைலைமயில்	இவர்	கண் ன்	நியாயமாக	ஜனநாயக	 ைறயில்
ஆட்சிக் 	வந்தி க் ம்	ெபா 	உடைம	அர க் த்	தீங்கிைழக்கலாமா?	 ழிபறிக்க

மா?	ேவ 	யார்	தைலவராக	வந்தா ம்	அவர்	மீ 	ேந வின்	ஒளிப யாமல்
இ க்க	 யா .	ேந வின்	ைக	அந்த	ஆட்சிக்	கைலப்பில்	இ ப்பதாகேவ	 ச்சல்



எ ம்.	‘ேந ’	என்ற	ெப மக க் 	அவர்	 க க் ,	ேநர்ைமயான	ஆட்சிையக்
கைலத்தவர்	என்ற	களங்கம்	வரலாமா?	
எனேவ	இந்திரா	தைலவியாக்கப்ப கிறார்.	ேதர்ந்ெத த்தல்	என்பதற் 	இங்
ஏகமனதான	நியமனம்	என்ப 	தான்	ெபா ள்.	

மக்கள்	மனங்களில்	காங்கிரஸ்,	இராம	இராச்சியத்ைதத்	ேதாற் விக் ம்
பாரம்பரியத்தில்	வந்தெதன்ற	பிரைமைய	ஏற்ப த்தியி ந்த .	இந்தக்	காங்கிரஸ்
வய 	வந்ேதா க் 	வாக் ரிைம	என்ற	சமத் வத்ைத	 ன்ைவத் 	ஆதரிச
நாயகரான	ேந வின்	ஆட்சியில்,	ஓர்	ஆட்சிவதம்	ெசய்ய	ேவண் ய	கட்டாயம்
ஏற்பட் விட்ட .	

இ 	ஒ 	வாலிவதம்	தான்.	

இந்திரா	இந்த	வதத்ைதச்	ெசய்வதற்காகேவ	ஓராண் க்	காலத் க் ப்	பதவி
அவ க் 	அளிக்கப்பட்ட .	காங்கிரஸ்	மாநா ,	தைலைம ைர	என்ற	சடங் கள்
ஏ மின்றி,	பதவி	வகித் 	எதிர்பார்த்தைதச்	ெசய் 	 த்தார்.	அப்ப 	எந்த
சடங் க மில்லாமல்	காங்கிரசின்	தைலைமப்	பதவிைய	அலங்கரித் ச்	ெசன்றவர்
இந்திரா	ஒ வேரதாம்…	

இந்திரா	மட் ம்	இைத	மனெமாப்பிச்	ெசய்தி க்க	 மா?	தந்ைதயின்
ேசாஷியலிசப்	பாடங்களில்,	தம் ைடய	அ பவங்களில்,	இளைமயிலி ந்
ஊறிவந் 	ெபா ளாதார	சமத் வக்	க த் க்களில்	அவர்	மனம்
ெகாண் க்கவில்ைலயா?	ஆடம்பரமான	ெசல்வக்	 ம்பத்தில்	பிறந்தி ந்தா ம்
இந்திராவின்	இளைமப்	ப வேம	வித்தியாசமாக	இ ந்தி க்கிற .	இத்தைகய
இந்திரா,	காங்கிரஸ்	கட்சியின்	ேமலாண்ைமக் 	ஊ 	ஏற்		ப ம்	ஒ 	நியாயமான
ஆட்சிையக்	கவிழ்க் ம்	ஒ 	ெசய க் 	எப்ப த்	தம்ைம	உட்ப த்திக்
ெகாண்டார்?	
ஒ 	ெபண்,	இளைமயில்	ெபற்ேறார்,	வாலிபப்	ப வத்தில்	கணவன்,	 திர்ந்த
வயதில்	மக்கள்	என்ற	சார்பிேலேய	ெசயல்ப கிறாள்.	அவ க்ெகன்ற	தனித்
தன்ைம	இல்ைல	என்ற	க த்ைத	உண்ைம	என் 	ஒப்ப	ேவண் ம்.	இல்ைலேயல்,
இவர்க ைடய	ேசாஷலிசப்	பார்ைவ	என்ப 	ெவ ம்	ெவளி	ேவஷம்;	உள்ளத்
தி ள்ேள,	ஆட்சி	ெசய் ம்	காங்கிரஸ்-பதவி	என்ற	 யநலங்களில்	தான்	இயங்கி
இ க்கிறாள்	என்பைத	ஒத் க்	ெகாள் ம்ப 	இ க்கிற .	

எ 	எப்ப யாயி ம்,	இன்ைறய	ேகரள-ெபா 	உடைம	அரைசக்	கைலத்த
நியாயமற்ற	ெசயல்,	காங்கிரஸின்	வரலாற்றில்	ஒ 	க ம் ள்ளிதான்;	அந்தப்
ள்ளிையக்	 த் வதற் 	இந்திரா	ெபா ப்ேபற்றி ந்தார்.	

வீட் ச்	ெசாந்தக்கார க் ,	மைழக் 	ஒ ங்க	வந்த	ஏைழ	எளியவ க் 	இடம்	தர
மனமி க்கா ,	ஆனால்	அந்தப்	பழிைய	அவர்	ஏற்க	மாட்டார்.	“நான்	என்ன



ெசய்யட் ம்பா!	வீட் ேல	அம்மா	வீணா	சத்தம்	ேபா 	வாங்க.	உங்க க் க்
கஷ்டமா	இ க் ம்.	ேவற	எங்கனா ம்	பார்த் ப்ேபாங்க?”	என்பார்!	
ெபண்…

பழி	ஏற்க	அவள்	உகந்தவள்.	
இந்தி	விதி	இந்திராைவ ம்	விட் 	விடவில்ைல.	

7
தல்	தடைவயாக	ஃெபேராஸுக் 	இதய	ேநாய்	கண்ட	ேபா 	இந்திரா	உள் றக்

கலங்கிப்	ேபானார்.	பல	ஆண் கள்	ெந ங்கி	உண ம்	சந்தர்ப்பம்	இைசயா
இ ந்த	தம்பதி,	பதினான் ம்	பன்னிரண் மாக	இ ந்த	இ 	 தல்வர்க டன்
காச்மீரத்தி ள்ள	ேந 	 ம்ப	 தாைதயர்	இல்லத்தில்	ஓய்வாக	இ ந்
மகிழ்ச்சி	காணச்	ெசன்றனர்.	இதய	ேநாய்ச்	சிகிச்ைசயில்	இ ந் 	உடல்	ேதறி
வ ம்	கணவ டன்	மிக	அன்பாக,	பரிவாக	ஒன்றி	மகிழ்ச்சி	கண்டார்.	அழகிய
ழல்;	அரசியல்	சந்த கள்	அன்றாட	நியமங்களில்	 ந் 	 ழப்பாத	தனிைம.

கணவர்,	மைனவி,	 தல்வர்கள்	ெபற்ேறார்...	
இந்தக்	 ம்ப	நிைற க் 	ஏ 	ஈ 	இைண?	

சில	வாரங்கள்	உட க் ம்	மனங்க க் ம்	உற்சாக ம்	ெதம் ம்	ெபற் க்	ெகாண்
ெடல்லி	தி ம்பினார்.	

இந்திரா	அரசியலில்	தீவிரமாக	ஈ பட்டார்.	ஃேபேராஸும்	வழக்கப்ப 	 ச் டன்
தம்	பணிகளில்	ஒன்றினார்.	
என்றா ம்	இதயம்	ஏற்கவில்ைல.	மீண் ம்	ெசப்டம்பர்	1960இல்	இதய	ேநா
அவைரத்	தாக்கிய .	அப்ேபா ம்	இந்திரா	ேகரளத்தில்	 ற் ப்பயணம்	ெசய்
ெகாண் ந்தார்.	ெசய்தி	எட் ய ம்	விைரந் 	பறந் 	கணவரின்	அ காைமக்
வந்தார்.	க த் டன்	அ கி ந் 	ேபணினார்.	அ த்தநாேள,	ெசப்டம்பர்,
ஒன்பதில்,	ஃெபேராஸ்	மைனவியின்	ைகையப்	பற்றியவாேற	உயிர்	 றந்தார்.	
இந்திரா	 யரம்	தாங்காதவரானார்.	

நண்பர்	ஒ வ க் 	இவ்வா 	அவர்	க தத்தில்	எ தினார்.	
“ யரம்	தாங்க	 யாமலி க்கிற .	நா ம்	ஃெபேராஸும்	மனேவற் ைம
ெகாண் 	சண்ைட	ேபாட் க்கிேறாம்.	ஆனால்,	இத்தைன	ஆண் களில்	எங்கள்
பந்தம்	நலிந்ேதா	பிரிைவ	நா ேயா	ேபானதில்ைல.	மாறாக	எங்கள்	பிைணப் ,	நட் ,
சிேநகம்,	இன்ன ம்	இ க்க	மாகேவ	வலிைம	ெபற் 	வந்தி க்கிற .
பிள்ைளக க் 	ஒ 	தாயின்	அன்ைப	விட	தந்ைதயின்	ஆதர ம்	அ காைம ம்
ேவண் யி க் ம்	இந்த	 க்கியமான	ப வத்தில்,	தந்ைத	இல்லாதவராகி



விட்டார்…	நான்	என் ள்	ெவ ைமயாகிப்	ேபாேனன.்	உயிர்த் வம்	ம ந்
விட்ட …”	இதயத்ைதத்	ெதா ம்	ஆற்றாைம	இ .	

“தி மணத்தின்	பயேன	பிள்ைளகள்தாம்.	தாய்ைமப்	ேபறில்லாத	 ம்ப	வாழ்க்ைக
வாழ்க்ைகயா?”	என் 	தீவிரமாக	ம த் வர்	எச்சரிக்ைககைள	மீறி	இரண்
மக்கைளப்	ெபற்ற	இந்திரா,	அவர்கள்	நன் 	வளர்க்கப்பட	ேவண் ம்	என்ற
இலட்சிய ம்	ெகாண் ந்தார்.	மக்க க் த்	தாயன் டன்	தந்ைதயின்
அரவைணப் ம்	ெந க்க ம்	மிக ம்	அவசியம்	என் ,	வாரந்ேதா ம்	சி வர்கைள
அைழத் க்	ெகாண் 	ெடல்லிக் ம்	லக்ெனள க் மாகப்	பா 	ேபாட்டாேர?
அந்தப்	பிள்ைளகளின்	வளர்ப் 	அவர்	க தியப 	நடந்ததா,	இல்ைலயா	என்றால,்
இல்ைலதான்.	

பிரதம	மந்திரியின்	வீட் 	ஆடம்பரச்	ெசல்வாக் ம்	எப்ேபா ம்	 மி ள்ள
திபா ேவாரின்	இச்சக ம்	ேபாலியான	வாஞ்ைசக ம்	பிள்ைளக க்

உண்ைமயான	நடப்பியல்	உலக	வாழ்வின்	உண்ைமகைள	மைறத் விட்டன.	உண்ைம
உலகம்	ெதரியாமேல	அவர்கள்	வளர்ந்தனர்	எனலாம்.	 த்தவன்	ராஜீவ்	இயல்பில்
எளிைம	வி ம் ம்	சங்ேகாசி	என்றா ம்,	இைளயவன்	சஞ்சய்	அப்ப 	இல்ைல.	தான்
இந்திய	நாட்ைட	ஆ ம்	பிரதம	மந்திரியின	்ேபரப்	பிள்ைள,	அரசிளங் மரன்	என்ற
ேமலான	ஆணவக்க த்தில்	பதம்	ெபற் க்	ெகாண் ந்தான்.	

இந்தப்	ைபயன்கள்	எளிய	ந த்தர	வ க்கப்	பிரதி	நிதியான	தந்ைதயின்
அரவைணப்பி ம்,	அ காைமயி ம்	திைளக் ம்	தனித்தெதா 	வீட் ல்	தாயன்
மீ ர	வளர்ச்சி	ெபற்றி ந்தால்,	அவர்கள்	உலைக	ேவ விதமாகப்	 ரிந்
ெகாண் ப்பார்கள்.	உைழப் ,	தன்னலம்	க தா	ேமன்ைம	ஆகிய	 ணங்கள்
இயல்பில்	ப ந் விட் க் ம்.	
த்தவன்	ஒ ங் 	பாலிப்பதில்	தாய்	ெசால்ைலக	்ேகட் 	நடப்பவனாக

இ ந்தா ம்,	இைளயவன்	ேகா கைளத்	தாண் ச்	ெசல்வதில்தான்	க த்தாக
இ ந்தான்.	கல்வி	ஒ க்கம்	என்ற	க த்ேதா,	நாட்டேமா	அவன்	மனைதத்
தீண்டேவயில்ைல	எனலாம்.	

ெசல்வக்	 ம்பங்களில்	உதித்த	சி வர்க க் ம்,	அரசிளங் மரர்க க் ேம
ெப ம்பாலாகக்	கல்வி	பயிற்றிய	ேடரா ன்	பள்ளிக் 	இச்சி வர்கள்
அ ப்பப்பட்டனர்.	தான்	பிரதமரின்	ேபரப்பிள்ைள	என்ற	மிதப்பில்,	சஞ்சயின்
அத் மீ ம்	ெசயல்கள்	பள்ளி	ஆசிரிய	நிர்வாகிக க் 	தைல	ேவதைனயாயிற் .
இந்திரா,	ேவ 	வழியின்றி	அவன்	பள்ளிப்	ப ப்ைப	 க்காத	நிைலயிேலேய
அவைன	ெடல்லிக் 	அைழத் க்ெகாள்ள	ேவண் யதாயிற் .	

ராஜீ க் த்	தந்ைதயின்	இயந்திர-ெதாழில	் ட்பவியல்	ஆர்வம்	மிக ம்
கவர்ச்சியாக	இ ந்த .	சஞ்சேயா,	அந்த	வயசிேலேய	‘அரசியல்’	நாட்டம்
ெகாண்டவனாக,	ேலாக்	சபாவில்	பார்ைவயாளர்	காலரியில	்இ ந் 	தந்ைதைய	மிக



உன்னிப்பாகக்	கவனித்தான்.	

இந்தப்	ைபயைன	உ ப்ப யாக்க,	ேமேல	ெதாழில்	 ட்பக்	கல்விேயா,	பயிற்சிேயா
அளிக்கலாம்	என் 	 	ெசய்தார்	இந்திரா.	உள்நாட் ல்	எங்ேக	கல்வி	பயில
அ ப்பி	ைவத்தா ம்,	பிரதம	மந்திரியின்	ேபரர்கள்	என்ற	சார்ைப	மீறி,	 யச்சார் ம்
தனித் ச்	ெசயல்ப ம்	திறைம ம்	வள வ 	அசாத்தியம்.	 றிப்பாக
சஞ்சய க் 	அந்த	எண்ணம்	அகல	ேவண் ம்.	எனேவ	ைபயன்கைள	ெவளி
நாட் க் 	அ ப்ப	 	ெசய் ,	இந்திரா	தீவிரமாக	இ ந்தார்.	இங்கிலாந் க்
அ ப்பப்	ெபற்றனர்.		

இ 	 றித் 	அந்நாைளய	ேலாக்சபாவில்	ேகள்விகள்	எழாமல்	இல்ைல.	“ேந
ம்பத் ப்	ைபயன்கள்,	இங் 	இல்லாத	உயர்	கல்வி	ெபற	இங்கிலாந் க்

அ ப்பப்	ெபற்றி க்கின்றனரா?	 தந்திர	இந்தியாவில்	இந்தத்	ெதாழில்	 ட்பக்
கல்விப்	பயிற்சிக் க் ட	வாய்ப் 	இல்ைலயா?…	இதற் 	மட் ம்	அந்நியச்
ெசலாவணி	எப்ப க்	கிைடக்கிற ?”	என் 	எதிர்க்கட்சியினர்	 ைடந்தார்கள்.	
இக்ேகள்விகைளச்	சமாளிப்ப 	அப்ேபா 	க னமாகேவ	இல்ைல.	ேந வின்	 த்தக
விற்பைனயிலி ந் 	ெப ம்	அந்நியச்	ெசலாவணி	ைபயன்கள்	ப ப் க் ச்	சரியாக
இ க் ம்	என் 	காட்டப்பட்ட .	ஆனால்,	இந்திரா	கன 	கண்டாற்ேபால,்
ைபயன்கள்	கல்வியி ம்	திறைமயி ம்	பிரகாசித்தார்களா?	 றிப்பாக	சஞ்சய்,
அறிவியலி ம்	ஆற்றலி ம்	ஒ க்கப்பண்பி ம்	ேந 	 ம்ப	விளக்ைக	உயர்த்திப்
பி க் ம்	வண்ணம்	உ வானானா?	
ராஜீவ்	ேகம்பிரிட்ஜ்	பல்கைலக்	கழகத்தில்	ேசர்ந்தான்.	சராசரி	மாணவர்கைளப்
ேபால்தான்	ப த்தான்.	காத ம்	வந்த .	ஆனால்	எதிர்பார்த்தப 	பட்டம்
ெபறவில்ைல.	ப ப்ைப	விட் விட் த்	ெதாழில	் ட்பம்	பயில	ேவ 	ஒ 	ெதாழில்
நி வனத்தில்	ேசர்ந்தான்.	அதி ம்	ஓராண்ேட	நிைலத்	தான்.	பட்டயம்	ஏ ம்
ெபறவில்ைல.	இதற் ள்	ேசானியா	என்ற	இத்தாலிய	நங்ைகயின	்காதலில்
உ தியாக	நின் 	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 	ெசய்தான்.	இங்கிலாந் க்
வந்த	தாய்	தன்	காதலிையச்	சந்திக்க	ஏற்பா 	ெசய்தான்.	இந்திரா க் த்	தம்
மகனின்	காதலிையப்	பி த் ப்	ேபாயிற் .	அவர்கள்	காத ம்	உ தியாக
இ ப்பதாகேவ	நிைனத்தார்	என்றா ம்	தி மணத் க் 	அவசரப்	படவில்ைல.	

ராஜீவ்	அரசியலில்	சிறி ம்	ஈ பா 	ெகாண் க்க	வில்ைல.
பல்கைலக்கழகத்தி ம்,	மாணவரிைடேய ம்	ேவ 		அரங் களி ம்	அரசியல்
விவாதங்கள்	நிகழ்வ ண் .	இந்திய	அரசியல்	ெதாழிற்பயிற்சி	அ .	சஞ்சய்
இரண்டான் கேள	அதில்	நிைலத்தி ந்தான்.	பிற 	அவ க் ப்	பி க்கவில்ைல.	
“என்ன	கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ேமா,	அெதல்லாம்	நான்	கற் க்ெகாண்டாயிற் .
ேம ம்	இங் 	காலத்ைதக்	கழிப்ப 	வீண்!”	என்றான்.	
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ைபயன்கள்	இங்கிலாந்திலி ந்த	காலத்தில்	இந்திய	அரசியலில்	 றிப்பிடத்த ந்த
நிகழ்ச்சிக ம்	விைள க ம்	ஏற்பட் ந்தன.	

பஞ்சசீலக்	ெகாள்ைகையப்	பற்றி	நின்ற	ேந க் ,	சீனப்	பைடெய ப் 	ெநஞ்சில்
வி ந்த	ஓர்	அ யாயிற் .	அவர்	உள் ற	ஆ ப்ேபானார்.	1964ம்	ஆண் த்
வக்கத்தில்	 வேன வரம்	காங்கிரசில்	அவர்	பங் 	ெகாண்டேபா 	பாரிச

வா வினால்	பாதிக்கப்ெபற்றார்.	அேத	ஆண் ல்	ேம	மாதக்	கைடசி	வாரத்தில்
அவர்	காலமானார்.	பதிேனழாண் க்	காலம்	‘ஏகேபாகம்’	என்ற	நிைலயில்	உ தியாக
நின்ற	காங்கிரஸ்	ஆட்சியின்	 ண்	சாய்ந் 	விட்ட .	

இந்திராைவப்	ெபா த்தமட் ல்	தந்ைதயின்	மைற 	எதிர்பார்த்த
தாெனன்றா ம்,	அதற் ள்	ைபயன்கள்	இ வ ம்	ஒ 	வாழ் க் 	உ வாகி
நிைலக்கத்	தைல	 க்கி	இ க்கவில்ைல.	தம்	வாழ்க்ைகயில	்இந்திரா க் 	இ
ஒ 	ெப ங்கவைலயாகேவ	இ ந்த .	

பாட்டனா க் 	வாரிசான	ேபரர்கள்	பறந் 	வந்தனர்.	 த்தவன்	ெகாள்ளி
ேபாட்டான்.	திரிேவணி	சங்கமத்தில்	இ திச்	சடங் ம்	ெசய்தான.்	ேந
காலமான ம்,	அ கா ம்	மைறவில்	ேகட்கப்பட் 	வந்த	“ேந க் ப்	பின்
அரசியலில	்யார்?”	என்ற	வினா	தைல க்கிய .	

இதற் 	விைட	ஊகமாகேவ	ெதாக்கி	நின்ற .	

ஜனநாயகத்தின்	ெபயரில	்ஒ 	மன்னர்	பரம்பைர	உ வாக்கப்	ெப மா	என்ற	ம
ேகள்விதான்	அ .	

இைடக்காலப்	பிரதமராகக்	 ல்ஜாரிலால்	நந்தா	நியமனமானார்.	இந்திரா	அப்ேபாேத
அரசியல்	ெபா ப்ேபற்க	அைழக்கப்பட்டார்	என் ம்	அப்ேபாைதய	 யர	நிைலயில்
அவர்	பதவிேயற்க	 ன்வரவில்ைல	என் ம்	ெசால்லப்ப கிற .	

எனேவ	ெபா ளாதாரம்	சார்ந் 	அ மட்டத்தில்,	கட்சியின்	ேவர்	 ைன	நிைலயில்
உயிேராட்டமாக	இயங்கி	வந்த	லால்பஹா ர்	சாஸ்திரி	பிரதமராகத்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டார்.	
சாஸ்திரி	பிரதமரான ம்,	மீண் ம்,	ெவளி ற 	அைமச்சராகப்	பதவிேயற்க
இந்திரா	அைழக்கப்பட்டார்	என் ம்,	அவர்	அத்தைகய	கனமான	ெபா ப்ைப	ஏற்க
ன்	வரவில்ைல	என் ம்,	அதிகக்	கனமில்லாத	தகவல்	-	ஒலிபரப் த்	 ைற

அைமச்சராகப்	ெபா ப் த்	தரப்பட்ட 	என் ம்	 றப்ப கிற .	அவர்	தகவல்
ஒலிபரப் த் ைற	அைமச்சராகப்	பணியாற்றியைத	அைனவ ம்	அறிேவாம்.	
இேத	விஷயம்	 றித் ,	இன்ேனார்	அரசியல்	பிர கர்,	ேவ 	விதமாக ம்
க த் ைரத்தி க்கிறார்.	



“சாஸ்திரிஜிக் ம்	இந்திரா க் மிைடேய	அவ்வள 	 கமான	பி ப்
இ ந்தி க்கவில்ைல	என் ம்,	சாஸ்திரிஜி	ேந 	 ம்பத்தைலவர்	ஒ வர்
அைமச்சரைவயில்	இடம்ெபற	ேவண் ம்	என் 	அவசியம்	க தினா ம்	ேந வின்
சேகாதரி	தி மதி	விஜயலட் மி	பண் ட் க் 	அைமச்சர்	பதவி	ெகா ப்பைதேய
வி ம்பினார்;	ஆனால்	மற்றவர்	 யற்சியினால்	அைத	அவர்	இந்திரா க் 	அளிக்க
ேவண் ய	கட்டாயம்	ஏற்பட்ட ”	என் 	 கிறார்.	
ேம ம்	அவர்,	சாஸ்திரிஜி	தாஷ்கன்ட்	உடன்	ப க்ைகயில்	ைகெய த்திட்
விட் த்தி ம்பிய ம்	 தல்	காரியமாக	இந்திராைவ	இங்கிலாந் 	நாட் க்
இந்தியத்	 தராக்கி,	இந்த	அரசியல்	அரங்ைகவிட்ேட	ெவளிேயற்ற	எண்ணம்
ெகாண் ந்தார்	என் ம்	ெதரிவிக்கிறார்.	

எ 	எப்ப ேயா	சாஸ்திரிஜி	தாஷ்கன் லி ந் 	உயி டன்	தி ம்பி	வரவில்ைல.	
இந்திரா,	அ த்த ைற	பிரிட்ட க் 	இந்தியப்	பிரதமராகத்தான்	விஜயம்
ெசய்தார்.	
சாஸ்திரியின்	அைமச்சரைவயில்	இந்திரா	மிகப்	ெபா ப் டேனேய	பணியாற்றினார்.
1965	இல்	இந்தியா	பாகிஸ்தான்	ேபார் ண்ட	ேபா 	சாஸ்திரியின்
அைமச்சரைவயில்	இ ந் .	ேபார் ைனக் ச்	ெசன் 	வீரர்கைளப்
ெப ைமப்ப த்தி	ஊக்கிய	 தல	்அைமச்சர்	இந்திராதாம்.	



லால்பகா ரின்	பதவிக்காலத்ைத,	இந்திரா	பதவிக் 	வ வதற்கான	வழி
அைமக் ம்	ஓர்	இைடக்காலம்	என்ேற	 றலாம்.	
இ 	ஜனநாயகம்-வம்சாவளி	அரசல்ல	என்பைத	அறி த் வ 	ேபால்
மக்க க் 	ஒ 	சமாதானமாகேவ	அைமந்த .	இ ம்	எப்ப ேயா	திட்டமிட்டாற்
ேபால்	தான்	நிகழ்ந் விட்ட 	எனலாம்.	

மீண் ம்	 ல்ஜாரிலால்	நந்தாதான்	தற்காலிகப்	பிரதமரானார்.	ஒ றம்
ஜனநாயகத்தில்	ெபா ப் 	ஏற் ம்	ஆட்சியாளர்	மக்க க் த்
ெதாண்டாற் வதற்ேக	ஏற்பதாகச்	ெசால்லப்ப கிற .	ஆனால்	இந்தத்
ெதாண்டாற் ம்	ெபா ப் க் த்	தைலவர்களாக	ஏற் க்	ெகாள்ளப்பட்டவர்க ம்,
ஏற் க்	ெகாள்ளபடாதவர்	க ம்	அந்நாைள	 யர 	வாரி கைளப்	ேபால்
ெசயல்ப வைதேய	வரலா 	ெமய்ப்பித் 	வ கிற .	 ழ்ச்சிக ம்,	திைர	மைற
நாடகங்க ம்,	சதிக ம்	இன் ம்	நடக்கின்றன.	ேதர்த க் 	நிற்பேத	பதவி
என் ம்	‘க ம் க்	கட் ’க் த்தான்	என்ப 	ெவட்டெவளிச்சமாகி	இ க்கிற .
காந்திய கள்	இலட்சியமாக்கிய	அரசியல்	ைவணவ	த மத்திலி ந் ,	அந்தப்
பாைதயிலி ந் 	அகன் 	அகன் ,	அந்த	இலட்சியத்ைதேய	அழித் 	விட்ட
கயைமகளின்	உச்சத் க் 	இன்ைறய	இந்திய	அரசியல்	வந்தி க்கிற 	என்றால்
மிைகயில்ைல.	
ல்ஜாரிலால்	நந்தாேவ	ெதாடர்ந் 	ஏன்	பிரதமராகியி க்கக்	 டா ?	அவ க் க்

கட்சியில்	ெசல்வாக்ேகா	ஆதரேவா	இல்ைல.	ஒன்றிரண் 	நாட்கள்	மரப்பாச்சி
ராஜாவாக	இ ப்பதற் த்தான்	த தியாக	இ ந்தார்.	
இந்திராைவப்	பிரதமராக் வ 	என்ற	 ைவ	ேநர யாகச்	ெசால்லாமல்
‘ஜனநாயகம்’	என் 	 ற்றி	வைளத் ச்	ெசயற்ப த்திய	ெப ைம
தமிழகத்திலி ந் 	அகில	இந்தியக்	காங்கிரசின்	தைலைமப்	பதவிைய	அப்ேபா
அலங்கரித்தி ந்த	காமராசைரேய	சா ம்.	அக்காலத்தில்	காங்கிரசில்	ஒ 	 த்த
தைலவர்களின்	அணி	கட்சிைய	இயக் வதில்	ெப ம்பங் 	ஏற்றி ந்த .	இந்த
அணியினர்	தங்கள்	ெசல்வாக் க் 	உட்பட்ட	ஒ வைரப்	பிரதமராக்க	ேவண் ம்
என் 	எண்ணினார்கள்.	

ெமாரார்ஜி	ேதசாய்	ேந வின்	காலத்தில்	அவ ைடய	‘சகா’வாக	அைமச்சரைவயில்
இ ந்தார்.	அவர்	இப்ேபா 	பிரதம	மந்திரி	பதவிக் ப்	ேபாட் யி பவராக
இ ந்தார்.	அவர்	பிரதமராவதில்	இந்த	 த்த	அணியின க் 	உடன்பா 	இல்ைல.
ஏெனனில்	இவர்க ைடய	ெசல்வாக் 	அவரிடம்	ெசல்லா .	 ல்ஜாரிலால்
நந்தாவினால்	பயனில்ைல.	காங்கிரஸ்	கட்சியில்	ேந ைவ	இழந்ததிலி ந்ேத
ெபாலி 	 ன்றி	உட் சல்	மலிந்தி ந்த .	சில	அைமச்சர்களின்	மீதான	லஞ்ச
ஊழல்	 ற்றங்க ம்	ெபா ளாதார	ெந க்க ம்	மக்களிைடேய	கட்சியின்பால்	ஓர்
அதி ப்திைய	விைளவித்தி ந்த .	



காமராசேர	பிரதம	மந்திரிப்	பதவிைய	ஏற்கலாம்.	அவர்	மக்களிைடேய	ெசல்வாக்
மி ந்த	தைலவர்தாம்.	என்றா ம்	தமிழ்	மட் ேம	ெதரிந்த	ஒ வர்,	பல்ேவ
ெமாழிகள்	ேபசப்பட் 	வ ம்	இந்தியத்	 ைணக்	கண்டத்தில்	ஏற்ப ம்
பிரச்ைனகைள	எப்ப ச்	சமாளிப்பார்?…	சர்வேதச	அரங்கி ம்	அவர்	இந்தக்
ைறபா க டன்	எப்ப ச்	ேசாபிக்க	 ம்?	

எனேவ,	இந்திராதான்	எல்லாவைககளி ம்	ெபா த்த	மானவராகத்	ெதரிந்தார்.
ேந 	 ம்பத்தின்	கவர்ச்சி…	அவர்	மகளிடம்	அைமந் 	இ ந்த .	சர்வேதச
அரங்கில்	ஏற்ெகனேவ	அறி கமானவர்.	இந்திய	அரசியலி ம்	தந்ைதயின்
நிழலாக	இ ந் 	ஒவ்ெவா 	கட்டத்தி ம்	மக்கைள	நன் 	உணர்ந்தவர்;
அறிந்தவர்.	

கட்சியில்	அைனவ ம்	இந்த	 ைவ	ஒப் க்	ெகாண்டா ம்	ெமாரார்ஜிேதசாய்
விடவில்ைல.	ேபாட் யிட்டார்…	ேபாட் 	‘ஜனநாயக’	மரெபன் 	ஒ 	சப்ைபக்
கட்டாக ம்	பயன்பட்ட .	இந்தியக்	 யரசில்	 தல்	ெபண்ணர 	உதயமாயிற் .	

இந்திரா	தம்	நாற்பத்ெதான்பதாம்	வயதில்	இந்தியத்	 ைணக்	கண்டத்ைத	ஆளப்
ெபா ப்ேபற்றார்.	
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ஜனநாயகம்	 திய	மன்னர்	பரம்பைரேபால்	ஓர்	ஆட்சிைய	ஒப் க்ெகாண்ட .
என்றா ம்,	இவர்	பைழய	க க்கல்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண் 	ஒளி	காணப்
றப்பட்ட	 திய	நம்பிக்ைக	எனலாம்.	சீைத,	நளாயினி	வாரிசல்ல,	 திய
ெபண்ைமையத்	 லக்க	வந்த	எ த் க்காட்டாக	உயர்ந்த	சிகரத்ைதத்
ெதாட் க்கிறார்.	இவர்	ஒ 	மகள்;	மைனவி;	ஒ 	தா மாவார்.	இத் ைண
பரிமாணங்க டன்,	எ ப 	ேகா 	மக்கைள	ஆட்சி	ெசய்பவராக,
இராஜதந்திரியாகக்	ேகாேலாச்ச	வந்தி க்கிறாள்.	இவ ைடய	தனித்தன்ைம ம்

	ஆற்ற ம்	ெவளிப்	படக் ய	ேசாதைனக்	களத்தில்	இறங்கியி ந்தார்
என் ம்	ெகாள்ளலாம்.	
தாய்	பிரதமரான ம்	ராஜீ ம்	சஞ்ச ம்	அேத	ஆண் ல்	இந்தியா	தி ம்பிவிட்டனர்.
ராஜீவ்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள் ம்	உ தியில்	இ ந்தான்.	அத் டன்	விமான
ேமாட் ம்	பணிைய ம்	தனக்ெகன் 	நிச்சயித் க்ெகாண் 	பயிற்சி	ெபறச்
ேசர்ந்தான்.	

சஞ்சய்...?	
பிரதம	மந்திரியின்	இளவர 	கட் லடங்காக்	காைள.	இந்திரா	ஆட்சிக் 	வந்த ம்
உடன யாக	அவ க் த்	தீர்க்க	ேவண் ய	பல	பிரச்ைனகள்	இ ந்தன.	ஆகஸ்ட்



1964இல்	இந்திரா	ராஜ்ய	சபா	உ ப்பினராகத்	ேதர்ந்ெத க்கப்	பட்டார்.	பிறேக
தகவல்	ஒலிபரப் த் ைற	அைமச்சரானார்.	
இப்ேபாேதா	அவர்	ெபா த்ேதர்ைலச்	சந்திக்க	ேவண் ம்.	1967	இல்	அைதச்
சாதித்தார்.	ேதர்தலில்	மிக	எளிதாகப்	ெப ம்பான்ைம	வாக் கள்	ெபற் ,	தன்
பிரதி	நிதித் வத்ைத	ெவற்றி டன்	உ தியாக்கிக்	ெகாண்டார்.	இதற் ப்
பிற தான்	சிக்கல்கள்	வ ப்ெபற்றன.	

காங்கிரஸின்	 த்த	அணியினர்	தன்ைன	அவர்கள்	ைகப்பாைவேபால்	சார்ந்
நடக்க	ேவண் ம்	என்ற	ேநாக் டேனேய	ேதர்ந்ெத த்தி க்கின்றனர்	என்பைத
இந்திரா	உணர்ந் 	ெகாண்டார்.	இவள்	அரசியல்	அ பவமில்லாதவள்.	இன் ம்
ேதர்தைலச்	சந்தித்தவளில்ைல.	எனேவ	ெபய க் 	இவைளப்	பாைவேபால்
ைவத் க்	ெகாண் 	தாேம	ஆட்சி	ெசய்யலாம்	என் 	மனப்பால்

த்தி ந்தவர்கள்	எதிர்பாத்திராத 	நடந்த .	

இந்திரா	தம்	அைமச்சரைவயில்	தம்	வயைத	ஒத்த	இைளஞர்களின்	 ற்ேபாக்
எண்ணங்க க் 	ஊக்கம்	அளித்தார்.	இந்த	இைளஞர்	அணியினரின்	ஆதர டன்
பல	 ற்ேபாக் 	நடவ க்ைககைள	இந்திரா	ேமற்ெகாண்டார்.	அவற்றில்
க்கியமான ,	1969இல்	ேம	மாதம்,	பதினான் 	வங்கிகைளத்	ேதசிய

மயமாக்கிய தான்.	அ கா ம்	வங்கிகள்	வசதிக ள்ள	ெசல்வ க்ேக
உதவிவந்தன.	மிகப்	ெபரிய	 ள்ளிகேள	ெதாழில்க க்காக	வங்கிக்கட ம்
ச ைகக ம்	ெபற	 ந்தன.	இந்த	நாட் ன்	ஏைழ	எளிய ம்,	பாமர ம்	பயன்	ெபற
ேவண் ம்,	ேதசியப்	ெபா ளாதார	ேமம்பாட் ல்	அவர்கள்	பங் ம்
இன்றியைமயாத 	என்ற	ேநாக்கில்	இந்த	மாற்றம்	ெகாண் 	வரப்பட்ட .	

இ மட் மின்றி,	இந்திரா	அ கா ம்	வழங்கப்ெபற் 	வந்த
அரசமானியங்கைள ம்	ஒழித்தார்.	இந்தத்	தீவிர	நடவ க்ைககள்	இந்தியாவின்
ேகாடா ேகா 	மக்க க் ம்	இந்திராதான்	உண்ைமயான	சமதர்மவாதி,	ஏைழப்
பங்காளர்	என்ற	மதிப்ைப	ஏற் வித்த .	ஏற்ெகனேவ	1967ம்	ஆண் த்	ேதர்தலில்
காங்கிரஸ்	ேகாட்ைடயாகத்	திகழ்ந்த	ெதன்னா 	தமிழகப்	பிராந்தியக்	கட்சியான
திராவிட	 ன்ேனற்றக்	கழக	ஆட்சிக் 	வழிவ த் 	விட்ட .	இேத	ேதர்தலில்
காமராசர்,	 ன்பின்னறிந்திராத	இைளஞன்	ஒ வனிடம்	ேதாற் ப்ேபானார்
என்ப ம்	 றிப்பிடத்தக்க .	

இந்திரா,	சிறி 	தீவிரத் ட ம்	க த் ட ம்	ெசயல்	படேவண் யி ந்த .	இந்த
நிைலயில்,	‘ஸின் ேகட்’	என்ற	 த்த	அணியினர்,	இந்திராைவ	உண்ைமயான
ேந வின்	வாரி 	என் 	அவ க் ரிய	மதிப்ைப ம்	மரியாைதைய ம்
அளித்தி ந்தால்	ஒத் ைழத்தி ந்தால்,	நாட் ன்	அரசியல்	ஒ கால்	ேவ 	மாதிரி
உ வாகியி ந்தி க்கலாம்.	அப்ப 	யி ந்தி ந்தால்	இந்திரா க் த்	தன்ைன
உ தியாக	நிைலப்	ப த்திக்	ெகாள்வேத	 தன்ைம	ெபற்றி க்கா .	தன்	பதவிக்



எப்ேபா ம்	ஊ 	வந் விடலாம்	என்ற	உணர்ேவ	எப்ப ேய ம்	அந்த	நிைலைய
ெவல்ல	ேவண் ம்	என்ற	தீவிரத் டன்	ெசயல்பட	ைவக்கிற ,	இந்திரா	ஒ
சர்வாதிகாரிேபால்	ெசயல்பட்டார்	என்றால்,	அ 	இந்த	பயத்திலி ந்ேத
வக்கமாகிவிட்டெதனலாம்.	

1969	நவம்பரில்,	 த்த	அணியினரான	காங்கிரஸ்,	இந்திராைவக்	கட்சி	நீக்கம்
ெசய்த .	இந்திரா	அேத	 ச் டன்	தன்	இைளய	அணியினரின்	பலத்தில்	‘இந்திரா
காங்கிரஸ்’	என்ற	 திய	கட்சிையத்	ேதாற் வித்தார்.	

இவ ைடய	பிம்பம்,	சாமானிய	மக்களின்	ெதய்வமாக	உ வகமாயிற் .
ப் டன்	மக்க க் த்	ேதைவயான	 ன்ேனற்றத்	திட்டங்கைளக்

ெகாண் வ ம்	காங்கிரஸ்	கட்சி	இவ ைடயேத.	அந்த	 த்த	காங்கிரஸ்
ெசயலிழந்த	மா ,	ஊழல்	மலிந்த ,	ஓட்டமில்லாத 	என் 	மக்களிைடேய	பதி
ெபற்றன.	

இந்த	ஆரம்பம்,	இந்திரா-இந்தியா	என்ற	 திபா பவர்	கட்சியாக,	காங்கிரஸ்
வலிைம	ெபற்ற .	அ கா ம்	கட்சிக் ள்	ஜனநாயகப்	பண்பின்	சில
இைழகேள ம்	எஞ்சி	யி ந்தா ம்,	அைவ ம்	 த்தமாக	இல்லாமலாகிவிட,
காலப்ேபாக்கில்	கட்சி	அரசியேல	இந்திரா,	அவர்	 ம்பம்	என்ற	பரிணாமம்
ெபற்ற .	

ஆனால்	இக்காலங்களில்	இந்திரா	இந்திய	நாட் ன்	தைலவர்	மட் மில்ைல,	உலகத்
தைலவர்களில்	ஒ வர்	என் 	க தப்ப ம்	அள க் 	 ன்ேனற்றம்	கண்டார்.	

க்கியமாக,	70-71இல்	ஏற்பட்ட 	பங்களாேதஷ்	பிரச்ைன.	இந்தப்	பிரச்ைனைய,
ெவ 	சாமார்த்தியமாக ம்	தீரத் ட ம்	அ கித்	தீர் 	காண்பதில்	ெவற்றி
கண்டார்.	அெமரிக்கா,	ேசாவியத்	நா 	ஆகிய	இ 	வல்லர க க் ம்	இைடேய
நட் ற ,	 ட் ச்	ேசராக்	ெகாள்ைக	என்ற	ெகா ையத்	 க்கிப்	பி த் ,	உலக
நா க க்கிைடேய	இந்தியாவின்	 கைழ	ஏற்றி	ைவத்தார்.	‘பங்களாேதஷ்’	பிறந் ,
ெவற்றி	கண்ட ம்	இந்திரா,	“பாரத	ரத்னா”	என்ற	அரிய	ெகளரவத் க் ம்
உரியவராகப்	 கழின்	உச்சியில்	ஒளிர்ந்தார்.	
இந்த	உச்ச	நிைலைய,	காற் ள்ள	ேபாேத	 ற்றிக்	ெகாள் ம்	தந்திரத் டன்
பயன்ப த்திக்	ெகாண்ட	இந்திரா	அரைசக்	கைலத் 	ஓராண் க் 	 ன்பாகேவ
ெபா த்	ேதர்தைல	அறிவித்தார்.	
அரசியல்	அரங்கில்	அன்ைன	இவ்வா 	 ச் விட	ேநரமின்றி	இயங்கிய	காலத்தில்,
த்த	 தல்வன்	ராஜீவ்,	தன்	இத்தாலியக்	காதலி	ேசானியாைவ	1968இல்	மணந்

ெகாண் ந்தான்.	1970-ம்	ஆண் ல்	ஓர்	ஆண்	 ழந்ைதக் 	தந்ைதயானான்.
1971-ம்	ஆண் ல்	ெபா த்	ேதர்தலின்	ேபா ,	ேசானியா	அ த்த	 ழந்ைதைய
எதிர்பார்த்தி ந்தாள்.	ராஜீவ்,	மாதச்	சம்பளம்	ெப ம்	விமான	ஓட் யாகப்



பணி ரிந் 	ெகாண் ,	பிரதம	மந்திரியின்	மாளிைகயில்	 ம்பம்	நடத்தினா ம்,
அரசியல்	வாைடேய	படலாகா 	என் 	ஒ ங்கியி ந்தான்.	

சஞ்சேயா,	எந்த	ஒ 	தயக்கேமா	தைடேயா	இல்லாமல்	அரசியல்	பிரேவசம்
ெசய்தி ந்தான்.	தன்ைனத்	தட் க்	ேகட்பார்	யா ம்	கிைடயா 	என் ம்
அைனவ க் ம்	 ரிய	ைவத் க்	ெகாண் ந்தான்.	1970-ம்	ஆண் ன்	இைடக்
காலத்தில்,	மேனகா	அவன்	மைனவியாக	இந்திராவின்	இல்லத்தில்

ந்தி ந்தாள்.	

கணவ ம்	மைனவி ம்	அரசியலில்	சிகரக்	ெகா ையப்	பற் ம்	உந் த ம்
ேவக ம்	ெகாண் ந்தனர்.	அவர்கள்	 ச் டன்	பிரசாரப்	பணிகளில்
ஈ பட் ந்தேபா ,	இந்திரா	ஊக்கமாகேவ	இ ந்தார்.	இந்த	இைளய	ைமந்தனின்
அடாவ த்தனம்	கவைலைய ம்	தைல	ேவதைனைய ம்	ெகா த்தி ந்த	காலம்
இல்ைல	இ .	அரசியல்களில்	ெவற்றிக் த்	ேதைவயான	 ணி ம்	இ 	தான்
என் ம்,	சஞ்சய்	இதற்ேக	உகந்தவன்	என் ம்	ஆேமாதித் 	அவைன
ஏற் க்ெகாண்டாக	ேவண் யதாகி	விட்ட .	அவைனத்	த க்க ம்	தவிர்க்க ம்
சக்தியில்லாத	தாய்ைம,	அவ ைடய	ேபாக்ைக	நியாயப்ப த்திக்	ெகாண்ட .	
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இந்திரா	1971	ேதர்தலில்	அேமாக	ெவற்றிையப்	ெபற்றார்.	1967ம்	ஆண் த்
ேதர்தலில்	பிரதம	மந்திரிப்	பதவிக்கான	பிரதிநிதித் வத்ைத	உ தி	ெசய்
ெகாள் ம்	ெவற்றிையப்	ெபற்றார்.	ஆனால்,	71ம்	ஆண் த்	ேதர்தல்,	 த்த
அணியினிடமி ந் 	பிரிந் ,	‘தாேன’	கட்சியின்	சக்தி	என்ற	உ திைய	நிைல
நாட் க்	ெகாள் ம்	ெவற்றியாக	அைமந்த .	1967	இல்	பிரிக்கப்பட் ராத
காங்கிரஸ்	ெபற்ற	இடங்கைளக்	காட் ம்	எ ப 	இடங்கைளக்	 தலாக
ெவன் ,	‘ஏக	சக்ராதிபதி’	என்ற	உயர்நிைலைய	எட் னார்.	
த்த	தைலவர்களின்	 ட்டணி	இ ந்த	இடம்	ெதரியாமல்	ேபாயிற் .	இந்த

ெவற்றியில்	சஞ்சய்	தன்	பங்ைக	விட் வி வானா?	உயர்	பதவிக் ரிய
அதிகாரங்கைள	எ த் க்	ெகாண் 	மனம்	ேபானப 	பயன்ப த்திக்
ெகாள்ளலானான்.	அவ ைடய	மமைத ம்	 ணிச்ச ம்	காட் த்தனமான
ஆைணக ம்,	இந்திய	அரசின்	அ பவம்	வாய்ந்த	 த்த	அதிகார	வ க்க
அ வலைர ம்	 ச்சமாகத்	 க்கிெயறியக்	 யைவயாக	இ ந்தன.	

ஒ 	ஜனநாயக	அர க் ,	ஒ 	தனி	நபரிடம்	இவ்வா 	அதிகாரம்	 விவ ,
ெப ங்ேகட் க் 	 தற்ப யா ம்.	

இந்திரா	அறிந் 	ெதரிந் 	இைத	எப்ப 	அ மதித்தார்?	



	மன்னர்	ஆட்சிகளில்	தனிநபர்	அதிகார ம்	 தி	பா த ம்	இயல்பாகேவ
இ ப்பதா ம்.	இ ேவ	 யாட்சியின்	 ைறபா மா ம்.	மக்க க் ம்
மன்ன க் மிைடேய	எந்த	விதத்தி ம்	சமமில்லாத	ெதாடர்பில்லாத	வித்தியாச
நிைலேய,	மக்கைள	மன்னாராட்சிக் 	எதிராகக்	கிளர்ந்ெதழ	வழி
வ த்தி க்கிற .	

அைத	மாற்றிச்	சீராக் வதற்கான	ஒேர	வழி ைற,	எல்ேலா ம்	வாக் ரிைம
ெபற் ,	அைதச்	சரியான	வழியில்	பயன்ப த்த	ஓர்	ஆட்சிையத்	ேதர்
ெசய்வ தான்.	

ஆனால்	இங்ேக	அந்த	வழி ைறையக்	ைகயாண் ம்	 ண்ணியமில்ைல.
ப்பிறப்ேப	ஆட்சி	த மத்ைத	நிர்ணயிப்பதாக	வி ந் விட்ட .	ஜனநாயகம்	சகல

மக்க க் ம்	ஆட்சி	உரிைமைய	வழங் வதா ம்.	ஆட்சி	 ரிபவர்	மக்களால்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட	மக்கள்	பிரதிநிதி.	மக்களைனவ ம்	இந்த	அதிகாரப்
ெபா ப்பில்	பங்ேகற்றி க்கின்றனர்.	
இந்த	மக்களாட்சி	த மேம	ெவ ம்	ேகலிக்	 த்தாக	 ம்	வண்ணம்
இந்திராவின்	தைலைமயில்	சஞ்சய்	ஒ 	சர்வாதிகார	‘த மத்’ைத	நைட
ைறயாக்கினான்.	

ேந வின்	ஆட்சியில்	எல்ேலா க் ம்	வாக் ரிைம	என்ற	வாயில்	திறந்
விடப்பட்டா ம்,	வாக் ரிைம	என்ற	நாணயத்ைத	ச தாயத்தின்	கைடசி	மனிதர்
வைரயில்	கல்வியறி ம்	அரசியல்	உரிைம	பற்றிய	உணர் ம்	உைடய	வராய்ப்
பயன்ப த்த	ேவண் ம்	என்ற	இலட்சியேம	 தன்ைமப்ப த்தப்படவில்ைல.
இலட்சியத்தின்	அ ப்பைட	 ட	 க்கியமாகக்	க தப்பட் க்க	வில்ைல.	அப்ப க்
க தப்பட் ந்தால்,	மக்க க் க்	கட்டாயக்	கல்வி	-	அரசியல்	அறி 	ெப ம்
திட்டம்	ேபார்க்கால	அ ப்பைடயில்	ெசயல்ப த்தப்பட் க் ம்.	மாறாக,
கல்வியறிவற்ற	பாமர,	 ன் 	ஊைம	ெசவி 	ெதாண் 	கிழவர்	-	எல்ேலா ம்
இந்த	ஜனநாயகத் க் 	வாக் ரிைம	அளிப்பேத	ெப ைமயாக
எ த் க்காட்டப்பட்ட .	ேந வின்	ஆட்சிக்	காலத்தில்,	இ பற்றி	விமரிசனம்
ெசய்பவர்	 டச்	ெசல்வாக் ப்	ெபறவில்ைல.	

ஆனால்	இந்திரா	ஒ 	ெபண்	என்ற	காரணத்தினாேலேய	 த்த	அணியினர்,
ேந க் 	அளித்த	மதிப்ைப	அளிக்க	 ன்வராமல்	அவைரக்	ைகப்பாைவயாகக்
க த	நிைனத்தனர்.	
ேந வின்	ஆட்சிக்	காலத்திேலேய,	இந்த	நாட் ல்	எந்த	ஓர்	ஏைழச்	 மக ம்
தார்மிக	ரீதியில்	ஆட்சிப்	ெபா ப்ேபற் ,	ஜனநாயக	அரசின்	தைலவராகலாம்	என்ற
இலட்சியம்	ெபாய்த் விட்ட .	மிகப்	ெப ம்பான்ைமயின ம்	எ த்தறிவற்ற
வ ைமயில்	வா ம்	மக்களாக	இ ந்தாேல	 றிப்பிட்ட	ஒ 	சிலர்	ஆட்சி	பீடத்தில்
நிைலக்க	 ம்	என்ற	உள்ேநாக்ேக	ெவளிப்படலாயிற் .	அறிவார்ந்த	சான்ேறார்



எவ ம்	அரசியல்	அரங்கில்	கால்	பதிக்க ம்,	ெப ம்பான்ைம	வாக் ரிைமகைளப்
ெபற ம்	 யா 	என்ேற	தீர்ந் 	விட்ட .	ஆட்சி	அதிகார	உரிைம,	 ய
உரிைமகளாக,	 ம்ப	உரிைமகளாக,	பாமர	மக்களால்	ஒப் க்	ெகாள்ளப்பட் ,	ேந

ம்பம்	இந்த	நாட் 	ஆட்சி	உரிைமையப்	ெப வதாகேவ	இந்த	ஜனநாயகம்
இத்தைன	ஆண் களில்	நைட ைறப்ப த்தப்	பட் க்கிற .	

ேந 	ஆண்ட	காலத்தில்	காங்கிரசில்	அவ க்கி ந்த	ெசல்வாக் 	அவர்
ெமாழிந்தவற்ைற	எல்லாம்	அப்ப ேய	ேவதவாக்காக	ஏற் க்	ெகாள் ம்	மதிப்ைபப்
ெபற்றி ந்த .	

அவ ைடய	ஐந்தாண் த்	திட்டங்கள்	மக்களின்	ெபா ளாதார	நிைலைய
மேகான்னதமாக	உயர்த் ெமன் 	 கழப்பட்ட .	நாட் ன்	எல்லாச்
சீர்ேக க க் ம்	இடமளிப்ப 	ெப ம்பான்ைம	மக்களின்	அறியாைம.	அைத
அப்ப ேய	ைவத் க்ெகாண் ,	ேமம்பாட் த்	திட்டங்கள்	என் 	ெபா ைளச்
ெசலவழிப்ப ,	உ தியில்லா	அ த்தளத்தில்	உப்பரிைக	கட் னாற்	ேபால்தான்
என்ப 	நன் 	விளக்கமாகி	யி க்கிற .	அந்நியக்	கடன்க ம்	பணவீக்க ம்
ெப தலாளித்	 வத்ைத ம்	கள்ளச்	சந்ைதைய ம்	வன் ைறகைள ேம
ஊக்கமாகப்	ெப க்கியி க்கின்றன.	

ேந வின்	ஆட்சிக்	காலத்திேலேய	இந்தக்	ேக க க் 	வழி	அைமந் விட்ட .
இந்திரா-சஞ்சய்	 	தன்னாட்சி	நைட ைறக் 	அன்ேற	கால்ேகாள்
இடப்பட் ந்த 	என்றால்	தவறில்ைல.	
இந்த	நைட ைற,	ேம ம்	ேம ம்	ஆட்சி	அதிகாரங்கைளக்	 வித் க்	ெகாண்
பலப்ப த்திக்ெகாள்ள,	மக்க க் க்	கவர்ச்சித்	 ண் ல்	 க் கள்ேபால்
வங்கி	ேதசியம்,	ெபா த்	 ைற	நி வனங்கள்	என் 	காட்டப்	பட்டன.	மக்க க் ம்
ெப தலாளித் வம்	வளர்த்த	க ப் ப்பன	 தைலக க் ம்	இைடேய	ஏற்றத்
தாழ் 	என்ப 	நா க் 	நாள்	ஆழ்ந் ம்	அகன் ம்	வந்தி க்கிற .	

கல்வி,	 காதாரம்,	உண ,	உைற ள்,	காற் ,	நீர்	ேபான்ற	இன்றியைமயாத
அ ப்பைடத்	ேதைவக ம்	வசதிக ம்	இ ப 	அம்சத்	திட்டம்,	ஐந் 	அம்சத்
திட்டம்	என்ற	காகிதப்	பிரசாரங்களி ம்	 ேலாகங்களி ம்,	பாட் க்களி ம்
ஏட் ச் ைரக்காயாக	இட் 	நிரவப்ெபற்றன.	

எந்த	ஒ 	த தி மின்றி	அரசியலில்	தன்னாட்சி	ெச த்திவந்தத	சஞ்சயின்
‘மா தி	லிமிடட்’	சி கார்	திட்டம்,	அரசின்	ேகா க்	கணக்கான	 பாய்கைள
வி ங்கி	உ வாயிற் .	இதில்	அண்ணி	ேஸானியா,	அவர்	மக்கள்	ராஹூல்,
பிரியங்கா	ஆகிேயார்	ெபயர்கைள ம்	அவன்	பயன்ப த்தியி ந்தான்.	சஞ்சய்
காரணமான	இந்த	ஒ ங்கின்	ஊழல்கள்	ெதாடர்பாக	ேலாக்சபாவில்	ேகள்விகள்
எ ப்பப்ெப வைதேய	இந்திரா	தைட	கட் னார்.	



“அவன்	ஒ 	ேசானிக்	 ழந்ைத;	அவைன	எப்ேபா ம்	பா காக்க	ேவண் ம்”	என்
ஒ 	 டத்தாய்	பரி 	காட் வ 	ேபான் ,	இந்திரா	சஞ்சயின்	அைனத்
அத் மீறல்க க் ம்	ஊக்கம்	அளிப்ப ேபால்	இயங்கினார்.	
சஞ்சயின்	மைனவி	மேனகா,	கணவ டன்	இைணந் ,	அ த்த	பிரதமரின்
மைனவி	என்ற	உத்ேவகத் டன்	அரசியல்	விவகாரங்களில்	ஈ பட்டாள்.	

இந்திராவின்	அ வலகத்தில்	ஒ 	கைடநிைல	ஊழியராக	இ ந் 	ப ப்ப யாக
உயர்ந் ,	உயர்	பதவிக் 	வந்த	ஒ 	 க்கியமான	அ வலர்,	இக்காலத்தில்	இந்திரா
கவைல	கனத்த	 கத் ட ம்,	ெவ ெவ ப் ம்	சி சி ப் மாக	மாறி	விட்டைத
றிப்பிட் க்கிறார்.	இந்திரா க் 	உள்மனதில்,	நடப்பைவ	அைனத் ம்	சரியல்ல

என்ற	உள்	உணர் 	 ரணாகேவ	இ ந்தி ப்பைதப்	 ரிந் ெகாள்ள	 கிற .
மகனின்	பாச	அைலகள்	அவைர	எங்ேகா	தள்ளிச்	ெசன்றன	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	
காங்கிரஸ்	கட்சிக் ள்,	சஞ்சயின்	ேபாக் க் 	எதிர்ப் க்	காட் யவர்கள்,
கவரியற்றவர்களாக	மாற்றப்ப ம்	தண்டைன	ெபற்றனர்.	

இக்காலத்தில்தான்	இந்த	அரங்கில்	ஜயப்பிரகாச	நாராயணர்	ேதான்றினார்.	இவர்
ன்னாளில்	ேந டன்	இைணய	ம த் ப்	பதவிைய	நிராகரித்த

ேசாஷியலிசவாதி.	தனித்ேத	இயங்கிய	இவர்,	இப்ேபா 	இந்த	 ைறயற்ற
சர்வாதிகார	ஆட்சிக் 	 கட்ட	 ைனந்தார்.	மக்களிைடேய	விழிப் ணர்ைவத்
ண்டச்	ெசயல்	பட்டார்.	 ப் ரட்சி	அவர்	தாரகமந்திரமாயிற் .	

இந்தக்	கால	கட்டத்தில்,	1971ம்	ஆண் 	நடந்த	ேரபேரலித்	ேதர்தலில்	இந்திராைவ
எதிர்த் ப்	ேபாட் யிட்ட	ராஜ்நாராயண்	ேதர்தலில்	ஊழல்	நடந்ததாகத்	ெதா த்த
வழக் ,	அலகாபாத்	நீதி	மன்றத்தில்	விசாரைணக் 	வந்த .	

அந்தத்	ேதர்தலில்,	ஒ ங் 	மீறி,	அர 	வாகனங்கைள ம்	அர 	அ வலைர ம்	தம்
கட்சித்	ேதர்தல்	பிரசாரத் க் ப்	பயன்ப த்தினார்	என்பேத	 ற்றச்சாட் .	நீதி
மன்றத்தில்,	இந்திராைவ	நான் 	மணி	ேநரம்	நி த்தி	ைவத் 	விசாரைண
ெசய்யப்பட்ட .	

ஜயப்பிரகாச	நாராயணர்,	மக்கைள	மனச்	சாட்சிகைளத்	ெதாட் 	நியாயத் க் ப்
ேபாராட	ஒ ங்கிைணக் ம்	சக்தியாகத்	திரட் ய	த ணம்	அ .	அப்ேபா
அலகாபாத்	வழக்கி ம்	தீர்ப் 	வழங்கப்பட்ட .	

நீதிபதி	ஜகன்ேமாகன்	லால்	ஸின்ஹா	தீர்ப்ைப	வழங்கினார்.	
“இந்திரா	பதவி	விலகி	ஒ ங்க	ேவண் ம்;	ஆ 	ஆண் க க் 	அவர்	ேலாக்சபா
உ ப்பினரா ம்	த திைய	இழக்கிறார்.”	இந்திராவின்	உச்சம்,	 க்கி	எறியப்பட்ட
பந் 	ேபால்	வீழ்ந்த .	இைத	அவர்	ஒப் க்	ெகாண்டாரா?	எப்ப 	ஏற்றார்?	
இந்திராவின்	ஆழ்ந்த	ெமளனங்க ம்	அைமதியில்லா	ெவளிப்பா க ம்	நியாய



உணர் க் ம்	நடப்பியல்	 ரண்பா க க் மான	ேமாதல்களின்
பிரதிபலிப் க்கேள.	
அவர்	அலாகாபாத்	தீர்ப்ைப	ஏற் ப்	பதவியில்	இ ந் 	இறங்கலாம்.	ஆனால்...?
உச்சத்தில்	இ ந் 	வீழ்ந்த 	அப்ப ேய	நின் வி மா?	இந்த	மாளிைக,	சஞ்சயின்
நியாயமில்லா	அ ப்பைடயில்	அல்லேவா	எ ப்பப்பட்ட ?	வீழ்ச்சிைய	அப்ப ேய
ஒப் க்	ெகாண்டால்	அ 	அத்தைன	அற்ப	ெசாற்பமாகப்	ேபாய்வி மா?	

மக்களிைடேய,	அவைரப்	பற்றிய,	மகைனப்	பற்றிய	பிம்பங்கள்	கைலந்
ேகாரங்களாக	அல்லேவா	ெவளிப்ப ம்?	
ஆைச;	ஆைசயினால்	அநீதங்கள்;	அவற்றால்	சைமக்கப்	பட்ட	ெபாய்கள்	தகர்ந்
வி ேமா	என்ற	அச்சம்…	

இந்த	நிைல	இந்திரா க் 	எப்ப 	வந்த ?	தான்	ஒ 	ேஜான்	அஃப்	ஆர்க்
ஆகேவண் ம்	என் 	இளம்ப வத்தில்	கன 	கண்ட	அந்தப்	ெபண்மணிக்கா
இந்த	நிைல?	

பிள்ைளப்	பாசம்	என்ப 	ஒ 	ெபண் க் 	சாபக்ேகடா?	
இயல்பிேல	ஓர்	ஆதரிசவாதியாக	 ைளவிட்ட	ெபண்,	மகள்	என் 	வ ம்ேபா
தந்ைதயின்	ேமலாண்ைமச்	ெசல்வாக்கி ம்,	பின்னர்	கணவர்	என் 	கடைமக் க்
கட் ப்	பட	ேவண் ய	மர ணர்வி ம்,	மகன்	என்ற	கண்ணில்லாப்	பாசத்தி ம்
தன்ைன	 ற்றி ம்	இழந் 	வி ம்	தன்ைமையேய	காண கிற .	

இந்திரா	பதவியிலி ந் 	இறங்கவில்ைல.	அப்ப 	நியாய	உணர் டன்	அவர்
ெசயலாற்றேவ	 ணியாதவா 	மக ைடய	 ரட் த்	 ணிச்சல்	த த் விட்ட .
அவர்	தம்	எதிர்காலத்ைத	 ற்றி மாக	அந்த	மகனின்	வசம்	ஒப்பைடக்கத்
தயாராகி	விட்டார்	எனலாம்.	அ வைர	அரசியல்	த மங்கள்	என்றி ந்த
அ நிைலகள்	ேவேரா 	தகர்க்கப்பட்டன.	

நாட் ல்	அவசரநிைல	பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட .	

ஜயப்பிரகாசர்	உள்பட,	சி ம்பியவர்கள்,	ஆமாம்	சாமி	ேபாடாதவர்கள்,	எதிர்க்கட்சித்
தைலவர்கள்	எல்ேலா ேம	இர க்கிரவாகக்	ைக 	ெசய்யப்பட் க்	காவலில்
ைவக்கப்பட்டனர்.	
1975	ஜூன்	25ந்ேததி…	இந்தியாவின்	அரசியல்	அத மம்	அ க் 	வந்
அந்தக்	க ப் நாள்.	

உண்ைமயில்	 த்தவன்	ராஜீவ்	இைத	ஏற்கவில்ைல.	அவன்	 தலிலி ந்ேத	இந்த
அரசியல்	வாைட	தன்மீ 	வி ந் விடாதப 	ஒ ங்கிேய	இ ந்தான்.	

ஒ வைகயில்	ேந 	பிரதமராக	வந்த	 தல்	சில	ஆண் களில்	பிரதமர்



மாளிைகயில்	ஃெபேராஸுக் 	எந்த	மாதிரியான	உற 	இ ந்தேதா,	அைத	நிைன
ப த் ம்	வண்ணம்	சேகாதரர்கள்	உற 	இ ந்ததாகக்	 றப்ப கிற .	

அவசரநிைல	அறிவிக்கப்பட் ,	வாய்ப் ட் ப்	ேபாடப்	பட்ட ம்,	சஞ்சய்
மளமளெவன் 	ெசயலில்	இறங்கினான்.	

அந்நாள்	தகவல்	ஒலிபரப் த்	 ைற	அைமச்சராக	இ ந்தவரிடம்	ேநராக
ேமாதினான்.	இந்திரா க் 	இ 	ெதரிய	வந்த ம்	அைமச்சைரப்	பதவி	விலகச்
ெசய் 	ேசாவியத்	நாட் க் 	இந்தியத்	 தராக	அ ப்பி	ைவத்தார்.	
சஞ்சயின்	காட் த்தர்பாரில்	கட்டாயக்	 ம்பநல	அ ைவ	சிகிச்ைச ம்,	எளிய
ஸ்லிம்	 மக்கள்	வாழ்ந்த	ப திைய	 ல்ேடாசைரக்	ெகாண் 	இ த் த்

தள்ளிய ம்	விைனவிைதத்த	ெசயல்களாயின.	

மேனகாவின்	‘ ர்யா’	பத்திரிைக	இவர்கள்	ெசயல்கைள,	ஆட்சி	நிர்வாகங்கைள
ஓேகா	என் 	ேபாற்றிப்	 கழ்ந் ,	 ற்ேபாக் 	நடவ க்ைககளால்,	நா 	 திய
ஒளிையக்	காண்கிற 	என் 	நியாயம்	பா ற் .	இந்த	அவசர	நிைலக்	காலத்தில்
இந்திரா	இ தல்வர்க ட ம்	ேசாவியத்	நாட் க் 	விஜயம்	ெசய்தார்.	

1976இல்	நியாயமாகப்	ெபா த்ேதர்தல்	அறிவிக்கப்	படேவண் ம்.	சஞ்சய்
ேதர்தைலத்	தள்ளிப்	ேபாடச்	ெசய்தான்.	

ஆனால்,	இந்தப்	ெபாய்க்	கட் மானம்	நீ ப்பதானால்	அதன்	வீழ்ச்சிைய	என்ேற ம்
எதிர்	ெகாண் தானாக	ேவண் ம்	என்ற	உணர் ,	இந்திராைவ	உள் ற
உ த்தியி க்க	ேவண் ம்.	அவசரகால	நடவ க்ைககளில்,	அநியாயமாகப்	பல
சான்ேறாைர,	அறிவாளிகைளச்	சிைறயில்	தள்ளி	வாய்ப் ட் ப்	ேபாட்ட ம்
சிைறயில்	மனித	உரிைமகைள	காலால்	தள்ளி	மிதித் க்	ெகா ரங்க க்
ஆளாக்கிய ம்,	பத்திரிைகச்	 தந்தரங்கைளக்	 ரல்வைளைய	ெநறித் க்
ெகாைல	ெசய்த ம்	அவர்	அைமதிையக்	 ைலத்தி க் ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	
இனி ம்	தள்ளிப்ேபாடலாகா 	என் 	1977	பிறந்த ம்	அவசர	நிைலக்

கட் 	விட்டார்.	ெபா த்	ேதர்தல்	அறிவிக்கப்	பட்ட .	

ெபா த்ேதர்தல்…	இந்திய	மக்க ம்	அரசியலில்	ஒ 	சகாப்தத் க்
கட் ம்	உணர் டன்	வாக் ரிைமகைளப்	பயன்ப த்த	 ம்	என்

நி பணமான	ேதர்தல்	அ .	ேந 	 ம்பத் க் 	வி ந்த	 தல்	அ 	அ .
தமிழ்நாட் 	மக்கள்	67ேலேய,	இந்திரா	ஆட்சிக் 	வந் 	ம 	ஆண் ேலேய
காங்கிரைச	நிராகரித் 	விட்டார்கள்.	அப்ேபா 	‘இந்தி	ெமாழி	திணிப் ’	என்ற
காரணம்,	ெப ந்தைலவராகத்	திகழ்ந்த	காமராஜைரேய	 ன்	பின்னறிந்திராத	ஒ
மாணவத்	தைலவனிடம்	ேதால்வி	காணச்	ெசய்த .	

அப்ப 	ஒ 	ேபரைல,	1977	ேதர்தலில்	வடநா 	 ம்	பரவி,	இந்திரா	காங்கிரைச
ஒ க்கித்	தள்ளிய .	



காங்கிரஸ்	கட்சியின்	சஞ்சய்	தர்பாைர	வீழ்த்த	ேவண் ம்	என்ற
இலட்சியத் டேனேய	உதிரிக்	கட்சிகளாய்	இ ந்த	அைமப் க்கள்
ஒ ங்கிைணந் ,	ஜனதா	ஜனங்களில்	கட்சி	என் 	ெபயர்ெபற்ற .	இந்தக்
ட்டணி,	காங்கிரைசச்	சின்னபின்னமாக்கி	விட் ,	அரசைமக்க	ெவற்றி	ெபற்ற .

சிைறக் ள்	இ ந்தவர்கள்,	சிைறயில்	இ ந்தப ேய	ெவற்றி	ெப மள க் 	மக்கள்
ஆட்சி	மாற்றத்ைதக்	ெகாண் வந் 	விட்டார்கள்.	இந்திரா	ேரபேரலியி ம்,	சஞ்சய்
அேமதியி ம்	ேதால்விையத்	த வினார்கள்.	
இந்திராைவத்	ேதாற்க த்த	ராஜ்நாராயண்,	 ன் 	அலாகாபாத்	தீர்ப் க் 	வழக் த்
ெதா த்தவன்தான்.	அவன்	எந்த	விதத்தி ம்	இந்திரா க் 	நிகரானவன்	அல்ல.
எனி ம்	மகன்,	தாயின்	உ ைண டன்	விைதத்த	விைனகள்	இப்ப 	ஓர்
வீழ்ச்சியாக	விைளந் 	விட்ட .	

உதிரிகளாக	இ ந்தவர்கள்	 ட்டணி	ேசர்ந் 	இந்திராைவப்	பதவியில்	இ ந்
இறக்கிவிட்டார்கள்.	தைலைமப்	பதவி,	 ன் 	இேத	பதவிக்காக	இந்திரா டன்
ேபாட் யிட் த்	ேதாற்ற	ெமாரார்ஜிேதசாய்க் 	வாய்த்த …	ஆனால்…	

இந்திராைவப்	பதவியில்	இ ந் 	இறக்கியபிற ,	நாட் 	மக்களின்	பல்ேவ
பிரச்ைனகைளத்	தீர்க்க	அவர்கள்	தீவிரமாகவில்ைல.	
மாறாக,	இந்திரா	மீ ம்,	ேந 	 ம்பத்தின்	மீ ம்	பழி	வாங் வதிேலேய	அவர்கள்
கண்ணாக	இ ந்தார்கள்!	ஏகப்பட்ட	விசாரைணக்	 க்கைள	அைமத்தார்கள்.
இந்திராவின்	பாஸ்ேபார்ட்	 ட	ரத் 	ெசய்யப்	பட்ட .	சஞ்ச ம்	நகர	 யா .	

அவசர	நிைலக்	காலத்தில்	நடந்த	அநீதங்கைள	ஆராய்வதிேலேய	காலம்	கடந்த .
இந்திரா	ைக 	ெசய்யப்	பட்ட ம்,	வி விக்கப்பட்ட ம்	ஏேதா	நாடகங்கள்
ேபாலி ந்தன.	இந்நாட்களில்,	மேனகா,	சஞ்சயின்	மைனவி,	தன்	‘ ரியா’
பத்திரிைகயில்,	ஜனதா	ஆட்சியாளைரப்	பற்றி ம்	தைலவர்கள்	பற்றி ம்	எத் ைண
விரசமாக,	அவ கள்	எ த	 ேமா	அப்ப ெயல்லாம்	எ தினாள்.	மக்களின்
மனங்களில்	ஜனதா	கட்சியினர்	மீ 	ேதான்றியி ந்த	நன்மதிப்ைபக்
கைரக்கக் ய	அைனத் ச்	சாகசங்கைள ம்	ேமற்ெகாண்டாள்.	
ெமாரார்ஜி	பதவியிலி ந் 	இறங்க	ேவண் யதாயிற் .	சரண்சிங்	பிரதமரானார்.
அந்தக்	 ட்டணி	அர ம்	தாக் ப்	பி க்க	 யாமல்	வீழ்ந்த .	

1980இல்	மீண் ம்	ெபா த்ேதர்தல்	வந்தேபா ,	மக்கள்	ேந 	 ம்பம்தான்	இந்த
நாட்ைட	ஆளத்த தி	ெபற்ற 	என் 	ேதாைசையத்	தி ப்பிவிட்டார்கள்!	சஞ்ச ம்
மேனகா ம்	இந்தச்	சந்தர்ப்பத்ைத	 	வாய்ப்பாகப்	பயன்ப த்திக்	ெகாண்
ெசய்த	தீவிரப்	பிரசாரத்தின்	பயன்	இந்த	விைள .	

“காங்கிரைச,	இந்திரா	ேந 	காந்திைய,	விலக்கி	ேவ 	அர 	ெகாண்
வந்தீர்கேள,	என்ன	ஆயிற் ?	இந்த	நாட் ன்	 	 டா	ராணி ம்	அவர்தாம்”



என் 	ெவற்றிையக்	 வித் 	விட்டார்கள்.	
524க் 	351	என் 	காங்கிரஸ்	ெப ம்பான்ைம	ெபற் ,	சஞ்சயின்	ஆணவத்ைத
இன்ன ம்	ஊக்கிவிட்ட .	

இந்திரா க் 	எதிராகத்	ெதா க்கப்பட் ந்த	வழக் கள்,	விசாரைணக்
க்கள்,	எல்லாம்	கைலக்கப்	பட்டன.	சஞ்சய்	 ந்ைதய	நாட்கைளக்	காட் ம்

வாதீனமாக	உரிைமகைளக்	ைகக்ெகாண் ,	 ைணப்	பிரதமர்	என் 	மக்கள்
றிப்பி மள க் 	உரம்	ெபற்றான்.	இவ க்ெகன் 	ஒ 	 கழ்பா ம்	 ேவ

இயங்கிய .	இவன்	நடவ க்ைககள்	இந்திராவின்	உள்	மனைசக்	கலக் ம்
வண்ணம்	இ ந்தன.	

த்த	தைலவர்கள்	ஒ க்கப்பட்டனர்;	த மம்	சார்ந்த	மர கள்	பற்றிய	வாய்ப்
ேபச் ம்	 ட	வழக்ெகாழிந்ததாயிற் .	

இந்திரா	இந்த	அைனத் 	நடவ க்ைககைள ம்	அ மதிக் ம்	கட்டாயத் டன்,
அவன்	ெசயல்க க் 	நியாயம்	ெசால்ல	ேவண் ய	நிைலயி ம்	நின்றார்.	

1980	ஜனவரியில்	இந்திரா	பதவிக் 	வந்தபின்,	வாரி க் 	ஓர்	ஆண்	என்
சஞ்சய்-மேனகா க் 	ஒ 	 ழந்ைத	பிறந்த .	‘வ ண்’	என் 	ெபயர்
ைவக்கப்பட்ட .	

வாழ்க்ைகயின்	இத்தைகய	மத்தாப் ச்	சிதறல்கள்,	வானில்	எ ம்பிச்	ெசன்ற
வாணம்ேபால்	ெவ த்த .	1980	ஜூன்	மாதத்தில்	உதிர்ந் 	 ைகந்
ஒன் மில்லாமலாகி	விட்ட .	

பாஷ்	சக்ேஸனா	என்ற	விமானேமாட் ைய ம்	 ைணக் 	அைழத் க்	ெகாண்
காைலயில்	சஞ்சய்	கிளம்பிச்	ெசன்றான்.	விமானேமாட் ச்	சாகசம்	ெசய் ம்
விைளயாட் ல்	சஞ்சய்	நிைலத மாறிக்	கீேழ	வீழ்ந் 	மாண்டான்.	 ற்றமற்ற
சக்ேஸனா ம்	இந்த	விபத் க்கிைரயானான்.	சஞ்சயின்	இயல்பான
ரட் த்தனேம	இ தியி ம்	யமனாக	வந் 	 த்த .	

இந்திரா	இந்தப்	 த்திர	ேசாகத்தில்	உ க் ைலந்தார்.	அ வைரயி ம்
இந்திராைவக்	கணவரின்	மரணம்	மட் ேம	பாதித்தி ந்த .	சஞ்சய்,	மகன்.
அவன்	பிற க் த்	த தைல	என்றா ம்.	தாயின்	வீழ்ச்சிக் ம்	மீட்ெட த க் ம்
காரணமாக	நின் ,	அவைள	மகைன	எப்ேபா ம்	சார்ந் 	நிற் ம்
தாயாக்கிவிட்டான்.	அவைன	அவ க் 	இன்றி	யைமயாத	பற் க்	ேகாடாகச்
ெசய்தி ந்தான்.	

ஒேர	நாளில்	தான்	 ைமயின்	இயலாைமக் ள்	 கிவிட்டதாக	உணர்ந்தார்
இந்திரா.	
அறி க்	கண்க ம்,	ஆய்ந் 	ெதளி ம்	ஆற்ற ம்	பிள்ைளப்	பாச	மாையயில்



மைறக்கப்பட,	ஏேதா	ஓர்	இ ப் ப்	பாைதயில்	வந் ள்ளார்.	

இனி,	தன்னந்தனியாக	அந்த	ெசயல்களின்	விைள கள்	 ட் ம்	பாைதயில்
த மாற	ேவண் ம்.	பின்ேன	தி ம்பிச்	சீர்	ெசய்ய	 யல்வ ம்	இயலாத	ெசயல்.	

அ கா ம்	இந்திரா க் 	வய க் ரிய	இயல்பான	நைர	திைரயாகிய
ைமக்ேகாலம்	 டக்	கம்பீரமானெதா 	கவர்ச்சிையேய	அளித் 	இ ந்தன.	

சஞ்சயின்	மரணத்தினால்	உற்ற	ேசாகம்	அவைர	ஒேர	நாளில்	 ைமயின்	எல்லா
நலி க க் ம்	ஆட்ப த்தி	அ த்திய .	

இரண் 	ஆண் கள்	ஆட்சி	பீடத்தில்	இல்லாத	ேபா ம்,	மீட் 	அைதப்	பற்றிய
பிற ம்	என்ெனன்ன	அரசியல்	அத் மீறல்கள்	நடந்தி க்கின்றன.	அவற் க் ப்
ெபா ப்பானவர்	யார்	என் 	இந்திரா க் த்	ெதரி ம்.	ெசக்ைக	வி ங்கிய	பின்
அைதச்	சீரணம்	ெசய் 	வலிைம	ெப ம்	 க்திக க் 	சஞ்சய்	இல்ைல…	யா ேம
இல்ைல…	அவள்	மகன்	ராஜீைவ	அரசியலில்	இ ப்பைதத்	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல
என்றாயிற் .	

சஞ்சயின்	மைனவி,	மேனகா	இரண் 	மாதங்களாகாத	 ங்	 ழந்ைதயின்	தாய்,
இைத	எதிர்	பார்த்தி ந்தாள்.	ெபண்கள்	விஷயத்தில்	காைள	“ைமனராக”த்	திரிந்த
சஞ்சைய	மேனகா	தி மணம்	என்ற	பந்தத்தால்	இைணந் 	ெகாண்டதற் க்
காரணேம,	நாைள	அவன்	பிரதமராக	வரக்	 ம்	என்ற	ெபரிய	எதிர்பார்ப் த்தான்.
இன் ம்	சிறி 	காலம்	இ ந்தி ந்தால்,	அெமரிக்க	ஆட்சி	 ைறையப்	பின்பற்றி,
இந்திரா	‘பிரஸிெடன்ட்’	என் ம்	சஞ்சய்	‘பிரதமர்’	என் ம்	ஆட்சி	அதிகாரத்ைதக்
ைகப்பற்றியி க்கலாம்;	இல்ைலேய.	இ ந்த	நிைலயிேலேய	அைமச்சரைவயில்	இடம்
ெபற் ,	 ைணப்	பிரதமராகியி க்கலாம்.	இதற்ெகல்லாம்	வழிேய	இல்லாமல்	ேபாய்
விடேவ	மேனகா	உள் ற	ஏமாற்றமைடந்தாள்.	ஆனால்,	அதற்காக	அைமதியாக
ைகம்ெபண்-ம மகள்	என் 	 டங்கிவிடலாமா?	
ஜனநாயகம்	என்ற	அரிய	ெபரிய	தத் வம்,	மாமி	ம கி	 ம்பப்	 சலாக	 டங்கிப்
ேபா ம்ப ,	இந்தியத்	 ைணக்	கண்டத்தின்	எ ப 	ேகா 	மக்கள்	ெசல்லாக்
கா களாகேவ	இயங்கினர்	என்ப 	 ர்ப்பாக்கியேம!	
த்தமகன்	ராஜீைவவிட,	மேனகா	இந்திய	அரசியலில்	 கிய	அ பம்

ெபற்றி ந்தாள்.	இளவரசனின்	மைனவியாக,	இந்தியாவின்	வ ங்காலப்	பிரதமரின்
ைணவியாக	நா 	 வ ம்	 ற்றி	அரசியல்	தந்திரங்களில்

நைனந்தி க்கிறாள்.	ஜனதா	அரைசக்	கவிழ்க்க,	அவள்	ேமற்ெகாண்ட	ெபாய்ப்
பிரசாரத்	தந்திரங்கள்,	வன் ைறத்	 ண் தல்களில்	பங்ேகற்ற 	எல்லாம்
இந்திரா க் ம்	ெதரி ம்.	இக்	காரணங்களினாேலேய	இந்திரா க் 	அவைளத்
தன்	அந்தரங்கத்தில்	இடம்	ெகா த் 	அரசியலில்	 ைண	நிற்க	அைழக்க
வி ப்பமில்ைல.	அவைள	ஒ க்கிவிடேவ	 ன்நின்றாள்.	ேஸானியாேவா,	என் ேம



அரசியலில்	ஆர்வம்	காட் யதில்ைல.	கணவன்	அரசிய க் 	வ வைதேய	அவள்
வி ம்பவில்ைல.	பிரதமர்	மாளிைகயில்	அைமதியான	சின்னஞ்சி
ங்காைவப்ேபால்	கணவன்-மைனவி	இ 	 ழந்ைதகள்	என் 	இல்லறம்	நடத்திய
ம்பம்	அ .	

இப்ேபா 	தாய்க் 	உதவியாக	அவன்	அரசிய க் 	வரத்தான்	ேவண் 	இ ந்த .
பதவிசான	ஒ 	விமான	ேமாட் ,	அ பவமில்லாத	அரசியலில்	 ந் 	 ைம	 மக்க
ேவண் யதாயிற் .	

ராஜீைவ	இந்திரா	அேமதித்	ெதா தியில்	ேதர்த க் 	நிற்கச்	ெசய்தார்.	மேனகா
பி ைய	விடவில்ைல.	
‘சஞ்சய்	மஞ்ச்’	என்ற	தளம்	அைமத் 	அதன்	சார்பாக	ராஜீைவ	அேமதியில்
எதிர்த் ,	கணவன்	விட்ட	இடத்ைதத்	தான்	பற்றிக்	ெகாள்ளப்	ேபாட் 	இட்டாள்.	
இத்த ணத்தில்,	இந்திரா,	ஒ 	சராசரி	ப ப்பறியாப்	பாமர	மாமியாைரப்	ேபான்ேற
மேனகாவின்	மீ 	மக்கள்	ெவ ப் க்	ெகாள் ம்	வண்ணம்	பிரசாரம்	ெசய்தார்
எனலாம்.	

அறியாைம	மக்களின்	அணிகலன்	ேபால்	நிைறந்த	உத்தர	பிரேதசம்,	பிரதமர்கைள
நாட் க்கர்ப்பணித்த	இந்த	உத்தரப்	பிரேதசம்,	அறியாைம,	 டநம்பிக்ைககளி ம்
தலிடம்	வகிக் ம்	பிரேதசம்.	இதனாேலேய	ெப ம்பா ம்	பாரதத்தின்

பிரதமர்கைள	இங்கி ந்ேத	ெபற்ேறாேமா?	
ெபரிய	ைமத் னர்	ேதர்த க் 	நிற்ைகயில்,	கணவைன	இழந்த	விதைவ,
அவ க் 	எதிராகத்	ேதர்த க் 	நிற்கலாமா?	
அவள்	கணவைன	இழந்த	பின்ன ம்,	‘ மங்கலி’க் ரிய	சின்னங்கைள
அணிகிறாள்…அேதா ,	இரகசியமாகப்	 ைக	பி க்கிறாள்!	இ 	ேபான்ற
பிரசாரங்கள்,	ம மகைளச்	 ற்றி	எ ப்பப்	பட்டன.	அவ கள்	வீ வதில்	மேனகா
ைகேதர்ந்தவளாயிற்ேற?	வி வாளா?	“ஒன் மறியாத	ம மகைள
பச்சிளங் ழந்ைத டன்	வீட்ைட	விட் த்	 ரத்திய	ெகா ைமக்காரி.	இந்தப்
பாவிக்கா	உங்கள்	ஓட் !”	ெபண்ணரசா ம்	ஒ 	நாட் ல்,	ெபண்ணின்	மானம்
பறிேபாகிற !	

பிரசாரங்கள்,	எதிர்ப் ப்பிரசாரங்கள்	எ ம்	மக்கள்	மனங்களில்	பாதிப்
ஏற்ப த்தவில்ைல.	
ேந வின்	ெபயரன்;	இந்திராவின்	மகன்-வாரி …	அவைன	விட் 	ஒ 	ைகம்ெபண்
ம மகள்	ஆட்சி	ெசய்ய	ஓட் ப்	ேபாடலாமா?	ராஜீவ்	ெவற்றி	ெபற்றான்.	
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இந்திராவின்	பிற்காலம்	எப்ப 	இ ந்த ?	

சமதர்மக்	ேகாட்பா கள்,	 மக்க க்காகேவ	 மக்களால்
ேதர்ந்ெத க்கப்ெப ம்	மக்களர ,	என்ற	இலட்சியங்கள்	அவ ைடய
வாழ்க்ைகயில்	ேவர்பி க்கேவ	வழியில்ைல.	ேந 	 ம்பத் க்காக	இந்தியா-
மக்கள்-ஆட்சி	என் 	சஞ்சய்	அ த்தளமிட்டான்.	அதற்காகேவ	ெமாரார்ஜியின்
ஆட்சிக்	காலத்தில்	எதிர்ப்ைபத்	 ண் 	விட	,	 கிய	சமய	அ ப்பைடத்
தீவிரவாதிகைள	ஊக்கி	விட்டான்.	

காலிஸ்தான்-பஞ்சாப்	பிரச்ைன	தீராத	தைல	ேவதைனயாயிற் .	வங்கத்திேல
எ ந்த	மைலயக	மாநிலப்	பிரச்ைன;	அஸாம்	எ ச்சி	என் 	அரசியல்
ட்ப க்ைகயாயிற் .	பதவி	 ட்கிரீடமாயிற் .	எனி ம்	இந்திரா	மி ந்த

தீரத் டன்	சமாளித்தார்.	
சர்வேதச	அரங்கில்	கவனம்	ெச த்தினார்.	சமாதானம்,	 ட் ச்	ேசராக்ெகாள்ைக
அணி	என் 	 ன்னின் 	தன்	சீரிய	தைலைமைய	மீண் ம்	உ தியாக்கிக்
ெகாள்ள	 ைனந்தார்.	ஆசிய	விைளயாட் க்	களத்ைத	பாரதத்தில்	அைமத் ,
இைளஞர்க க் ப்	 திய	ேவக ம்	உற்சாக ம்	அளிக்க	 யன்றார்,	ஒ றம்
உள்நாட் ப்	பிரச்ைனகள்	ெந க் கின்றன;	வ ைம,	விைலவாசிேயற்றம்	பண
வீக்கம்…	

ம்பி	 க் 	அ ம்ேபா ,	ஆசிய	விைளயாட் 	என் 	ேகா க்கணக்கில்
பணத்ைத	விரயம்	ெசய்கிறாேள	என் 	எப்ேபா ம்	 ைற றியவர்கள்
றிக்ெகாண் ந்தார்கள்.	

அரசியல்	அரங்கில்	கட்சித்	தாவல்க ம்,	ஆட்சிக்	கைலப் க ம்,	அ பி
சண்ைடக ம்,	 த் க்	ெகாைலக ம்	நித்திய	த மங்களாயின.	என்றா ம்
இந்திரா	இ த் ப்	பி த்தார்.	
காலிஸ்தான்	பிரச்ைனைய,	இந்திரா,	ராஜீவ்,	அ ண்சிங்	வசம்	ஒப்பைடத்தார்.
சாமதான	ேபத	 யற்சிகள்	பலனற் ப்	ேபாயின.	ெகாள்ைள ம்	ெகாைல ம்
ண் ெவ ப் மாக,	தீவிரவாதிகள்	மதம்	பி த் த்	திரிந்தார்கள்.	சமயம்ேகாயில்

என்ற	அரண்களில்	ெகாக்கரித்தார்கள்.	ேவ 	வழியின்றி,	கைடசி	 ைறையக்
ைகயாள	ேவண் யதாயிற் .	 த்வாரத்தில்	ப ங்கியி ந்த	தீவிரவாதிகளின்
ப்பாக்கி,	ெவ ம ந் 	ேபான்ற	நவீனமான	ெகாைலச்சாதனங்கைள

ெவளிப்ப த்த	இந்திய	ரா வம்	ெபாற்ேகாயிலில்	 க	ேவண் யதாயிற் .	

சீக்கியரின்	 னிதத்தலம்,	அமி தசரஸ்	ெபாற்ேகாயில்.	அதில்	இந்திய	ரா வம்
ந் 	சரணார்த்திகைளக்	ெகாைல	ெசய்யலாமா?	ெவளிநா களிலி ந்

ெகாண் ,	தீவிரவாதிகைள,	ெபா ளா ம்	பிரசாரத்தா ம்	ஊக்கி	விட்ட



சக்திகள்,	இப்ேபா 	இேத	காரணத்ைதக்	காட் ,	இந்திரா	எதிர்ப் 	ெவறிையத்
ண் விட்டன.	

சீக்கிய	த மேம,	தீவிரமான	இரா வக்	ெகாள்ைகயின்	அ ப்பைடயில்
ேதான்றியதா ம்.	கச்ச,	கங்கி,	கிர்பான்	என் 	கச்ைசயணிந் ம்	 வளர்த் ம்,
ைகயில்	இ ப் க்	கடா	அணிந் ம்	வாேளந்தி ம்	த ம த்தப்	ேபாராளியாகேவ
தங்கைள	விளக்கிக்	ெகாள் ம்	சமயம்	அ .	

தங்கள்	சமயத்தின்	 னித	இடமாகிய	 த்வாரத்தில்,	இரா வத்ைதப்	 கச்
ெசய் 	தாக் தல்	நடத்தியதற்காக	 தலில்	அந்தப்	பைடத்தளபதி
தீவிரவாதிகளால்	ப ெகாைல	ெசய்யப்பட்டார்.	
அ த்த	 றி	இந்திராவின்	மீ 	ைவக்கப்பட்ட .	

பா காப் ப்	பைடயில்	இவர்	உயிைரப்	பா காப்பதற்ெகன் 	ஆ தந்தாங்கி	இ ந்த
ெமய்க்காப்பாள	வீரேன	இந்தக்	ெகாைலச்	ெசயைல	ஏற்றான்.	இ திவைரயி ம்
மரணபயம்	என்பேத	இல்லாமல்,	யாேரா	சீக்கியைன	ெமய்க்காப்பாளர்	பணியில்
அ மதிக்கலாமா	என் 	ேகட்டதற் ம்,	நைகத்த	ெப மாட் 	இந்திரா,	‘இவன்
சீக்கியன்	என் 	அஞ் வதா?	இவன்	என்ைனக்	ெகாைல	ெசய்வானா…!’	என்
இேலசாகச்	சிரித்த	அந்த	மாதரசிைய	பா காப் க்	கவசச்	சட்ைட	அணிந்திராத
ேநரம்	பார்த் 	பா காக் ம்	ேநரத்திேலேய	ெகான்றான்.	

ஏறக் ைறய	ேஜான்	ஆஃப்	ஆர்க்	நங்ைகையப்	ேபாலேவ	உயிைரக்	ெகா த்தார்.	
இந்தப்	ப ெகாைல	இளகாத	ெநஞ்சங்கைள ம்	உ க்கிய .	என்றா ம்,	இந்த

ைவ	நியாயப்ப த்தியவர்க ம்	இல்லாமலில்ைல.	“அவேள	விரித்தவைலயில்
அவள்	வீழ்வாள்.	தீவிரவாதிகளான	பிந்த்ரன்	வாலாைவ ம்	அவன்	சகாக்கைள ம்
அவள்தாேன	ஊக்கினாள்?’	என் 	 றியவர்க ம்	இந்நாட் ல்	இ ந்தார்கள்.	
இந்திரா	சகாப்தம்	 ந்த .	

பிறந்ததிலி ந் 	ேபாராடப்	பிறந்த	ஒ ெபண்,	கல்வி,	தி மணம்,	 ழந்ைதகள்,
இல்வாழ் 	எல்லாேம	சவால்களாக	அைமய,	தீரத் டன்	எதிர்ப்பட்டைத	ஏற் ப்
ேபாரா ய	ஒ ெபண்ணரசி,	இ தியி ம்	தன்	தீர	 த்திைரையப்	பதித் விட்ேட
ெசன்றாள்.	
“ெபண்	ஆயிரம்	இ ந்தா ம்	பலவீனமானவள்;	
அவளால்	ஆட்சிப்	ெபா ப்பில்	உ தி டன்	இயங்க	 யா …	தந்ைத,	கணவன்,
மகன்	என்ற	சார் கள்	அவ க் 	இன்றியைமயாத	 ைணகள்…	

சார் கள்	இல்லாமல்	உணர்ச்சிகைள	ெவன் 	அவளால்	வீட் க் 	ெவளிேய	எந்த
ஓர்	அறி 	சார்ந்த	ெபா ப்ைப ம்	நிர்வகிக்க	 யா .	 ற 	அவ க் 	உகந்த
தல்ல;	அவ ைடய	ெமன்ைம,	உைழப் ,	தியாகம்	ஆகிய	அ ங் ண	இயல் க ம்,



கணவன்,	 ழந்ைதகள்	என்ற	சி 	உலக	எல்ைலக ள்	 டங் ம்	ேபா தான்
ஏற்றம்	ெப கின்றன.	ச தாயம்,	அரசியல்	ஆகிய	களங்	களில்	அவள்	தனித் க்
தைலைமப்	ெபா ப்ைப	ஏற் 	இயங்கத்	த தியில்லாத	வளாகிறாள்…”
என்ெறல்லாம்	காலங்காலமாக	நி வப்	ெபற்ற	ஓர்	ஓரவஞ்சைனக்	க த்ைத
இந்திராவின்	வாழ்க்ைக	பிரதிபலிப்ப 	மிக ம்	வ ந்தத்தக்க	உண்ைம.	
தம்	இ திக்	காலங்களில்	விைனவிைதத் 	விட் ச்	ெசன்ற	மகனின்	ெசயல்
விைள கள்	நாட் 	மக்கைளப்	பாதித்த ம்,	அதனால்	அவர்	மனம்	 ங்கி
ெவளிக்காட்ட	 யாமல்	உள் ரப்	ேபாரா ய ம்	ெவளிப்பைடயான	உண்ைமகேள.	

இ தியாக	அவர்	வடக் 	ஆப்பிரிக்க	 னிஷய	நாட் ல்	அர ைறப்	பயணம்
ேமற்ெகாண்டேபா ,	இரண் 	 	நாட்க க் ம்	 ைறவான	அந்த	ஓய் ம் ட
அவ க் 	நிம்மதிைய	அ பவிப்பதாக	இல்ைல;	மனைத	அ த்திக்	ெகாண் ந்த
ப ைவ	அவரால்	மைறக்கேவா	மறக்கேவா	இயலவில்ைல	என்ற	உண்ைமைய
அந்நாளில்	அந்நாட் ன்	இந்தியத்	 ரதராக	இ ந்தவர்	அந்த	நாட்கைளப்	பற்றி
எ ைகயில்	 றிப்பி கிறார்.	உள்நாட் ப்	பிரச்ைனகள்,	தீவிரவாதிகளின்
க த் ப்	பி களிலி ந் 	சற்ேற	நிம்மதியாக	 ச் வி ம்	ஆ ைல
எதிர்ேநாக்கிேய	அந்தப்	பயணத்ைத	ேமற்ெகாண் ந்தார்.	என்றா ம்,	அவரால்
எந்த	ஓர்	இனிைமயான,	மா தலான	 ழைல ம்	அ பவிக்க	 யவில்ைல,
ஆழ்ந்த	ெமளனத்தில்	 ழ்கி	இ ந்தார்	என்பைதேய	அறிகிேறாம்.	
இ திக்காலம்	வைரயி ம்	தனக் ள்ேள	தான்	சாதிக்க	நிைனத்தைத
நம்பிக்ைக டன்	ெசயல்ப த்த	 ைனந்த	மிக	அரிய	ெபண்மணி	இந்திராகாந்தி.
இந்நாட் ல்	ஒ 	 திய	ெபண்ைமைய	வரலாற்றாக்க	 ைனந் 	பைழய	ேமலாதிக்க
மர களின்	 ரண்பா களில்	 ைலந்தா ம்	தம்	இ தி	வைரயி ம்	அவற்றின்
சாதக	பாதகங்கைளச்	 மந் 	ேபாரா னார்.	
இந்திரா,	மாறிவ ம்	இந்தியப்	ெபண்ைமக் ,	ேபாரா ம்	ெபண்ைமக் 	ஒ
வ வான	 ன்	மாதிரி	என்றால்	தவறில்ைல.	கஸ் ரிபாவின்	மர ப்
ெபண்ைமயிலி ந் 	ெவளி	வந் ,	தன்ைன	இனம்	கண் ெகாள்ள	 யன் ,
ெவற்றிைய	 ைமயாகக்	காண யவில்ைல	எனி ம்,	இந்திரா,	இந்தியப்
ெபண்ைமயின்	வரலாற்றில்	தனக்ெகன் 	ஓர்	இடம்	ேத க்ெகாண்ட	அரிய
ெபண்மணியாவார்.	
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உண்ைமயிேலேய	ெபண்,	வி தைல,	ெபண்	உரிைம	ெபண்	 தந்திரம்	-
இதற்ெகல்லாம்	என்ன	ெபா ள்?	

இந்த	நாட் ல்	இன் ,	ெபண் க் 	இல்லாத	உரிைமகள்	என்ன	இ க்கின்றன?
இந்த	நாட் ல்,	இரண் 	தைல ைறக்காலம்-இந்த	 தந்திர	இந்தியாவில்	ெபண்
அர 	நடக்கவில்ைலயா?	
மாநிலத்	தைலைம,	மாவட்டத்	தைலைம	என் 	பதவிப்	பீடங்களில்	ெபண்கள்
அமர்ந்தி க்கவில்ைலயா?	
ெசன்ற	 ற்றாண் த்	ெதாடக்கத்தில்	ெபண்ைணப்	பள்ளிக்ேக	அ ப்பத்
தயங்கினார்கள்.	

சி மியாக	மணம்	ெசய் 	ெகா த்தார்கள்.	
பிள்ைள	ெப வ ம்	அ ப்ப ேம	வாழ்க்ைக	என் 	வைரய த்தார்கள்.	
ைகம்ெபண்	என் 	 டக்கினார்கள்.	

வாழாெவட் 	என் 	ஒ க்கினார்கள்.	
மல 	என் 	தள்ளி	ைவத்தார்கள்.	
இெதல்லாம்	நியாயமான	ெசயல்களாகேவ	க தப்	பட் ந்தன.	

ச தாயத்தின்	ஓரத்தில்,	இழிெவன் 	அ த்தப்	பட்டவள்	தாசி.	
இன் 	இைவெயல்லாம்	நியாயங்களில்ைல	என் 	சட்ட	 ர்வமாகத்
தீர்க்கப்பட் க்கின்றன.	ெபண்ேண	ஆட்சி	பீடத்தில்	வந் 	அமர்ந் .	தன்ைன
இரண்டாம்	பட்சம்	என் 	ஒ க்கிய	இனத்தார்க் 	நியாயம்	ெசால்ல	வந் விட்ட
காலம்.	எனேவ,	இன் 	‘ெபண்ண ைம’	என்ற	ஒ 	காலம்	நில வதாகக்
ெகாள்வ 	தவ !	அப்ப 	ஒ 	நிைல	சில	விதிவிலக் கள்	ேநர்ந்தா ம்,	அதற் க்
காரணம்	ஆண்	ஆதிக்கம்	அல்ல.	ெபண்	தன்ைனேய	விமரிசனம்	ெசய் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்.	தவ கைள	நீக்கித்	தி த்திக்	ெகாண் ,	கிைடத்தி க் ம்
வாய்ப் கைளப்	பற்றிக்	ெகாண் 	 ன்ேனற	ேவண் ம்.	இ 	ஒ 	 .	

எப்ப 	 ன்ேன வ ?...	

சாண்	ஏறினால்	 ழம்	ச க் ம்	வரலாறாக	இ க்கிற .	

ெபண்	அரசாட்சி	இ ந்த	நாட்களில்தான்	ெபண்ணின்	மீதான	அக்கிரமங்கள்



அதிகமாயின.	

ம ரா	என்ன	ெபண்,	காவல்	நிைலயத்தில்	காவலர்களால்
பலாத்காரம்ெசய்யப்பட்டாள்.	இதற் 	நியாயம்	ேகாரியேபா .	‘அவ ம்
இணங்கினாள்;	எதிர்ப் க்	காட் ய	தடயங்கள்	இல்ைல’	என் 	கிைடத்த	பதில்
சட்டத்தின்	நிைலைமையத்	ெதளிவாக்கிற் .	

பைழய	ெப ைமகைளத்	தி ப்பிக்	ெகாண் வர,	இராஜஸ்தான்	மாநிலத்தில்
ஷன்	மரித்த ம்	மைனவியர்	கற்பரசிகளாகச்	சிைதயில்	எரிக்கப்ப வ

நிகழ்ந்த .	பைழய	வழக்கங்கள்	 ப்பிக்கப்பட்டன.	

‘கணவைன	இழந்த	ெபண்,	ெபாட் 	ைவத் க்	ெகாண் 	வ கிறாள்;	அவ க்
உங்கள்	வாக் ரிைமகைளக்	ெகா ப்பீர்களா?’	என் 	கிராமவாசிப்
ெபண்களிடத்தில்	பிரசாரம்	ெசய்வ 	பலித்த .	

‘பதவியில்	இ ப்பவர்,	ெபண்	மட் மல்ல;	அவர்	ஒ 	ைகம்	ெபண்.	இவர்
தைலைமயிலா	ஆட்சி?’	என்ற	வினா	மக்கைளச்	சிந்திக்கச்	ெசய்த .	

‘தி மண	விழாவில்	கச்ேசரி	ெசய்ய,	 ம்	ெபாட் ம்	இழந்த	ெபண்ைணயா
ப்பி வார்கள்!	ேச!’	என் 	தள்ள	 ந்தி க்கிற .	

‘இவ க்கா	உங்கள்	வாக் ரிைமகள்?	இவள்	நடத்ைத	ெகட்டவள்?’	என்
திைய	வாரி	எறிந்தால்,	அவள்	திறைம	எ ம்	ெதரியா .	

‘ஓ,	இவ க் 	இந்தப்	பதவி	எப்ப க்	கிைடத்த ?	அறிவினால்	அல்ல;	உடம்பினால்’
என் 	ஒ 	ெபண்	இன்ெனா 	ெபண்ணில்	ெவற்றியின்	காரணத்ைத	ெவளிச்சம்
ேபாட	 ந்த .	

‘அதிகாரி	ஆணாக	இ ந்தால்,	‘ஸ்ஸ்…	இன் 	 ழந்ைதக் 	உடம் 	சரியில்ைல…
வீட் க் ச்	சிக்கிரம்	ேபாக	ேவண் ம்’	என் 	ெசால்லித்	தப்பித் 	விடலாம்.
இளகிய	ெநஞ் 	சரி,	‘ேபாங்கள்-ேபாங்கம்மா’	என் 	ெசால்வார்.	ஆனால்	இந்தக்
ரங் 	 ஞ்சி	இ க்கிறேத!	இ 	கல்ெநஞ் .	‘அப்ப	 ழந்ைதையப்	பார்த் க்

ெகாண் 	வீட் ல்	இ !	ேவைல	என் 	எதற் 	வரேவண் ம்!	இன் 	 ம்
த் 	விட் த்தான்	ேபாக	ேவண் ம்!	எத்தைன	மணி	யானா ம்	சரி!’	என்

ெசால் ம்.	‘ ஷன்,	பிள்ைள	 ட் 	என் 	இ ந்தால்	தாேன?	இந்த	 கைரக் க்
கல்யாணேம	இல்லாமற்	ேபாய்விட்ட !’	என் 	சினிமா க் ப்	ேபாக	 யாத
அ வலகப்	ெபண்	க த்ைத	வீ வைதக்	ேகட்க	 ந்த .	

‘என்ன 	பத்தினி	மாதிரி	ந க்கிறாய்!	உனக் 	எதிர்	காலம்	இல்லாமல்
ெசய் விட ம்’	என் 	ஆண்	ஆதிக்க ம்,	
‘ஏய்	என்ன	மிரட் ேற?	உன்ைன	இந்த	இடத்தில்	இ ந் 	கிளப்பாமல்	ேபானால்…
நான்…	நானில்ைல?’	என் 	 ைரக் ம்	ெபண்	சக்திக ம்	இேத	ஆட்சியின்



த மத்தில்	தான்	வலிைம	ெபற்றி க்கின்றன.	

உரிைமக ம்	த மங்க ம்,	அவரவர்	ஒ ங் 	மீ ம்	வசதிக க்காகேவ
வாழ்கின்றன.	அரசியிலிலி ந் ,	அ ப்ப 	வைரயி ம்,	இேத	வசதிகள்
நிைலநாட்டப்	ெப கின்றன.	ஆனால்	 ட் க்	கழித் ப்	பார்க் ம்	ேபா ,	இழப்
யா க் ?	

கார	ம மகன்,	மாமியாராேலா,	மைனவியாேலா	எரிக்கப்ப வதில்ைல.	அவன்
ேகா ரத்ைதக்	 ைசயாக்கி	இ த் ,ேகாமகளாக	இ ந்த	மைனவிைய ம்
உறிஞ்சி	ஒன் 	மில்லாமலாக்கினா ம்,	அவன்	கட் ய	தாலிக் 	மஞ்சள்
ைவத் க்ெகாண் 	வாழ்கிறாள்.	
ஓர்	ஆண்	க ைவ	ஏந் வதற்காக,	பல	ெபண்	க க்கைள	அழிக்க	அமிலம்
அரிப்ப ேபால்	எரிந்தா ம்	ெபா த் க்	ெகாள்கிறாள்.	உைதப கிறாள்;
இ ப கிறாள்;	சாகாமல்	ெசத் க்	ெகாண் க்கிறாள்.	
ஆனா ம்,	ஆண்…	ஆணாக	ேமன்ைமயின்	உச்சியிலி ந் 	இறங்கி	விடவில்ைல.
இவேளா,	இனி	எந்தச்	சி ைம ம்	இைதவிடப்	பாதிக்க	 யா 	என்ற	அளவில்
மதிப்பில்லாமல்	இழிந்தி க்கிறாள்.	

இ 	ஏன்?	ஏன்?	

ஆதியிலி ந் 	பார்த்தால்,	இவள்	சி ைமக்ெகல்லாம்	காரணமாக	இ ப்ப 	இவள்
பிள்ைள	ெப ம்	இயல் ;	க ப்ைப.	இதிலி ந் 	இவள்	வி தைல	ெபற்றாேல,
ஆ க் ச்	சமமாக	அல்ல 	ேமலாகேவ	தன்	ஆற்றல்கைள	நி பிக்க	 ம்.	
அவன்	ேபாகத் க் 	எந்த	விைல ம்	ெகா க்க	ேவண் யி ப்பதில்ைல.	இவேளா,
பிள்ைளைய	ஏற்றாக	ேவண் 	இ க்கிற .	

அவ க்காக	அைதச்	 மக்க	ேவண் 	இ க்கிற ;	இதற் 	ஓர்	ஒ ங் ,
கல்யாணம்,	கற் ,	ைகம்ைம,	அ 	இ 	என் 	ச க	நிர்ப்பந்தங்கைள	ஏற்றாக
ேவண் 	இ க்கிற .	தன்	வயிற்றில்	ைவத் 	அந்தக்	க ைவப்	பாலித்தால்	மட் ம்
ேபாதா .	அவன்	நிராகரித்தா ம்,	இவள்,	தான்	வாழ ம்	உைழத் ,	அந்தச்
சந்ததி	வாழ ம்	உைழக்க	ேவண் ய	கட்டாயத்ைதக்	‘ ம்பம்’	என்ற	அைமப்
அவைளப்	பதப்ப த் கிற .	

எனேவ,	 ம்பம்,	கல்யாணம்,	க ப்ைப	ஆதிக்கம்	என்ற	பிைணப் களில்	இ ந்
வி தைல	ெப வேத	ெபண் க் 	உகந்த,	‘வி தைலயா ம்…	இ 	ஒ 	 .’	

இன்ைறய	ெபண்ணியத்தில்	பல	 கங்கைளக்	காண்கிேறாம்.	

எ 	உண்ைம?	
எல்லா	 கங்க ம்	உண்ைம	ேபாலி க்கின்றன:	ஆனால்	 ம்	அப்ப ேய	என்



நம்ப	 யாம ம்	இ க்கிற .	

ஆக,ெபண்ேண,	நீ	இன் 	எந்த	வ வில்	இயங் கிறாய்?	

உன்ைன,	இந்நாட்களின்	மின்ன 	இயல்	சாதனங்கள்,	எத்தைனேயா	வ வங்களில்
காட் கின்றன.	

தன்ைன,	தன்	உ வமா தைல,	ஒ வர்	 ைகப்	படங்களில்	நன் 	உணர	 ம்.
கண்ணா ைய	விட,	காட்சிப்	படங்கள்,	மனங்களில்	பதிந் 	ேபாகின்றன.	

இந்த	வலி த்தப்ப ம்	வ வங்கள்	...	பிம்பங்கள்,	என்ன	ெசால்கின்றன?	

ெபண்ேன!	நீ	ெப ைம	மிக்கவள்!	உனக் 	வி தைல	உண் !	நீ	பட்டாம் ச்சி!	தாய்!
உலகத்ைத	ஆக் பவ ம்	அழிப்பவ ம்	நீேய!	நீ	 வாசினி!	நீ	பட் ச்	ேசைலகளால்,
சரிைகப்	ேபார்ைவகளால்,	உன்	 வி ம்	ெமல்லிய	ேமனிைய	அலங்கரித் க்
ெகாள் ம்ேபா ,	அைவ	ெப ைம	ெப கின்றன.	ம ேதான்றிச்	சாயங்கள்,
ெசயற்ைகப்	பரிமளங்கள்	வண்ண	வண்ண	வாசைன	மலர்கள்,	ெவள்ளிக்
ெகா கள்	 த் வடங்கள்	எல்லாேம	உன்னால்	ெப ைம	மிக்க
சாதனங்களாகின்றன.!	உன்	ெசவிக ம்	நாசி ம்	 ைளக்கப்பட் 	அணி
பணிக க் 	விளக்கம்	அளிக் ம்	ேபா 	நீ	உலைக	ஏற்றம்	 ரியச்	ெசய்கிறாய்!
உன்னால்	ஏைழ	ஆண்	வாழ்கிறான்.	நீ	ைக	ைவத் 	அ த் ம்	பல்ேவ 	ேசாப் ,
அ க் 	நீக் ம்	கரங்கள்,	உலகத் 	மா கைளத்	 ைடக் ம்	வல்லைம
ெப கின்றன.	அதனால்	கிைடக் ம்	ஆணின்	பாராட் னால்,	நீ	 வர்க்கத்ைதேய
மண் லகில்	பைடத் 	வி கிறாய்!	நீ	ைகயா ம்	பாத்திர	பண்டங்கள்	 திய
விளக்கம்	ெப கின்றன!	நீ	ஊதாரியாக	இல்லாமல்	சிக்கனம்	கைடப்பி ப்பவள்.
ேபாைத	ம ந் க ம்	 ம்,	 ம்ப	நலன்கைள	உறிஞ்சினா ம்,	நீ	அவற்ைற
மீட்க	உயிைர ம்	ெகா க் ம்	ெப ந்தைக	அல்லேவா?	நீ	இ க் ம்ேபா 	தான்
ஆைண	வாழ	ைவக்கிறாய்	என்றில்ைல!	இறந்த	பின் ம்	வாழ	ைவக்கிறாய்!
அதற்காகேவ	எரி ட்டப்	ெபற்றா ம்,	நாேன	தவறி	விபத்தில்	மாட் க்	ெகாண்ேடன்,
அவர்	 ற்றமற்றவர்	என் 	நிைன 	தப் ன்	வாக் லம்	ெகா த் விட் க்	கண்

கிறாய்!	மக்கள்	ெப க்கத் க் த்	தன்	இனேம	காரணம்	என் ,	உன்
இனக்க ைவ	உவந் 	அழித் க்	ெகாண் 	உலக	நலம்	ேப கிறாய்!	ச தாயம்,
நா 	என் 	சகல	விைள க க் ம்	நீேய	காரணம்	என் 	விளக்கம்	த கிறாய்!
உன்	உடம் ,	ெப ைம	ெபற்ற ;	ஆற்றல்	ெபற்ற .	அறி ;	ஆக்கம்…	நீ
பலவீனமானவள்;	ஓர்	ஆண்	உன்ைனக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்!	இத்த 	விளக்கங்கள்
ெதாடர்ந் ,	பிம்பங்களின்	வாயிலாக,	சின்னஞ்சி 	உள்ளங்கள்	ஈறாக,	 திர்ந்த
னி	உள்ளங்கள்	வைர	உணர்த்தப்	ப கின்றன.	

இதனால்,	யா க் 	என்ன	பயன்?	

ெபா ள்…	வாணிபம்,…	அர க் ,	தனிநப க் ,	நி வனங்க க்



ஈ பட் க் ம்	ெபண்க க் ,	ெபா ள்…	இலாபம்…	ெசல்வாக் ,	வன் ைற,
அழி 	எல்லாம்	எல்லாமாக,	ஒ 	நச் வட்டம்…	இதிலி ந் 	வி தைல	ெப வேத
இன் 	ெபண்	வி தைல	மட் மல்ல-மானிட	ச தாய	வி தைல.	அவள்	தன்ைனப்
பற்றிய	இத் ைண	மாயக்க த் க்களில்	இ ந் ,	வி பட	ேவண் ம்.	அவள்
தன் ணர்விைனேய	சார் க்	ெகா யாக,	இ ந்த	நிைலயிலி ந் 	தள்ளிவந்
தன்னிலி ந் 	தான்	பிரிக்கப்	பட்ட	ெகா ைமைய	உணரேவண் ம்.	
அவள்	மைனவி,	சேகாதரி,	ைமத் னி,	மாமியார்,	நாத்தி	என்ற	கடைம	நிைலகளில்
இல்லாமல்,	மனிதப்பிறவி	என்ற	நிைலயில்	தன்ைன	உணர்ந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
க ப்ைப	ஆற்றல்,	உலக	இயக்கத் க்காக,	இயற்ைக	அளித் ள்ள	ஒ தன்ைம	-
அறி ,	சிந்திக் ம்ஆற்றல்	தனக் 	இ க்கிற .	தனக் 	க ப்ைப	ெசயல்பா
ஒன் தான்	உள்ள 	-	என்ற	உணர்விலி ந் 	வி பட	ேவண் ம்.	ஆ ம்
ெபண் ம்	இைசந் 	ஒ ங் 	பாலிக் ம்	ேபா தான்	 ரணமான	மனிதத் வம்
எய்திய	ச தாயத்ைதப்	பைடக்க	 ம்’	ஒ வைர	மற்றவர்	ஆதிக்கத் க் ட்
ப த் வதனால்,	அ 	சாத்தியமல்ல	என்பைத	உணர	ேவண் ம்.	இந்த
இலட்சியத்ைத	ேநாக்கி	ஆ ம்	ெபண் ம்	 ன்ேன ேவாமாக!	

⚫⚫⚫
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‘இந்திய	ச தாய	வரலாற்றில்	ெபண்ைம’	-	ஓர்	விமர்சனம்	
சீலா	கேணசன்

ைண	ெபா லக	இயக் நர்,	ெசன்ைன.	

ஆண்-ெபண்	இ வ ம்	சமமானவர்கள்	என் 	இன் 	ேபசப்பட் 	வந்தா ம்	ஆண்
ஆதிக்கம்	நிரம்பிய	ச தாயமாகத்	தான்	ெதான் 	ெதாட் 	இ ந் ள்ள 	என
ஆணித்தரமாக	எ த் ச்ெசால் ம்	இந்த	 ல்	தி மதி.	ராஜம்	கி ஷ்ணன்
அவர்களின்	பைடப் க்களின்	ேகாேமதகக்	கற்களாகத்	திகழ்கிற .	

இதிகாச	காலத்திலி ந் -இந்திரா	காந்தி	காலம்	வைர.	ஒவ்ெவா
காலகட்டத்தி ம்	ெபண்களின்	நிைல	எப்ப 	எல்லாம்	மா பட் 	வந் ள்ள
என்பைத	அகநா ,	 றநா .	சங்க	 ல்கள்	மட் ம்	இன்றி	 ராண
ல்களிலி ந் ம்	 க்ேவதத்திலி ந் ம்	ேமற்ேகாள்கள்	காட் ள்ள	விதம்

மிக ம்	பாராட் த க் ரிய .	“கட ளின்	மணவாட் ”	என்கிற	அத்தியாயத்தில்
—மகாபாரதத்தில்	வ ம்	தீர்க்கமஸ்	என்கிற	ரிஷி—கண்ணற்றவர்—இவர
மைனவி—தன்	கணவனின்	இயல் 	கண் 	ெவ ப்பைடந் —‘ஒ த்திக்
ஒ வேன	என்கிற	விதி	ெசய் 	கணவன்	மைனவி	என்கிற	உறவில்	ஆணின்
ஆதிக்கத்ைதப்	ெபண்	ெபா த் த்தான்	ஆக	ேவண் ம்;	இல்ைலேயல்
சபிக்கப்ப வாள்’	என் 	ெதரிவிக்கப்பட் ள்ளதாக- ராண	ேமற்ேகாள்
காட்டப்பட் ள்ள .	

காந்தாரி	ஏன்	தன்	கண்கைளக்	கட் க்	ெகாண்டார்?	கணவனால்	பார்க்க
யாதைதத்	தா ம்	பார்க்கக்	 டா 	என்றா	அல்ல 	 டான	கணவைனப்

பார்க்க	ேவண்டாம்	என்றா?	என் 	அறி க் ப்	ெபா ந்தாத	தகவல்கைள



ம 	பரிசீலைனக் 	உட்ப த்த	ேவண் ம்	என்கிற	சிந்தைனையத்	 ண் வி கிற
இந்த	 ல்.	
இலட்சியத்	தம்பதிகளாக	வாழ்ந்த	காந்தி—கஸ் ரிபாய்	வாழ்ைகயில்—ஏற்பட்ட
தி ப் 	 ைன	நிகழ்ச்சிக் 	 ன்	‘ேமாகன்தாஸும்’	ஒ 	சாதாரண	ஆண்
மகனாகத்தான்	இ ந்தார்	என்பைத ம்	ஜவஹர்லால்	ேந வின்	மகள்	இந்திரா
காந்தியின்	வாழ்வில்	நடந்த	நிகழ்ச்சிக ம்	ஆண்	ஆதிக்கத்ைத	எதிர்த் ப்	ெபண்
நடத்திய	ேபாராட்டத்தின்	சான் களாகச்	சித்தரிக்கப்	பட் ள்ள .	இ ந்தா ம்
இந்திரா	காந்தியின்	வாழ்க்ைகக்	 றிப் க் 	அதிக	 க்கியத் வம்	இந் லில்
ெகா க்கப்	பட் ள்ளதாகத்	ேதான் கிற .	

ைண	இழப் — றவறம்—இந்த	அத்தியாயத்தில்	 மங்கலி—விதைவ	ேபான்ற
ெசாற்கள்	எப்ப 	ஆண்	ஆதிக்கத்திற் ச்	சாதகமான	ெசாற்களாக
அைமந் ள்ள 	என்பைதப்	பல	உதாரணங்களில்	விளக்கி ள்ள 	அ ைம.	
ெபண் க் ப்	ெபண்ேண	எதிரி	என்பைத ம்	இன்ைறய	நாளில்	அ பவங்களில்—
ெபண்	அதிகாரியின்	கீழ்	பணி	 ரி ம்	ெபண்கள்	தங்கள்	அதிகாரி	தங்க க்
வீட் க் 	சீக்கிரம்	ேபாக	அ மதி	தராதேபா 	வைசபா ம்	விதத்ைத ம்	நைகச்
ைவேயா 	எ த் க்	 றி ள்ள 	யதார்த்தமாக	உள்ள .	

ெபண்	தன்ைனேய	விமர்சனம்	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்;	தான்	எதற்காகப்
பிறந்ேதாம்?	ஆைட	அலங்காரங்கள்	ெசய் 	ெகாள்ள	மட் ம்	தானா,	க ைவச்
மக்க	மட் ம்தானா,	ஆைணச்	சார்ந் 	மட் ேம	வாழ	 ம்	என்கிற

எண்ணத்தின்	காரணமா—என்பைதச்	சிந்தித் 	அலச	 ற்பட	ேவண் ம்.	ெபண்
தன்	உற 	 ைறகைள	மறந் —தன்	மனிதப்பிறவிைய	மட் ம்	எண்ணி—தன்ைன
உணர்ந் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	க ப்ைப	ெசயல்பா —	பிள்ைள	ேப 	என்பதற்காக
மட் ேம	தான்	பிறப் 	எ த் ள்ளதாகக்	காலத்திற் 	ஒவ்வாத	எண்ணத்திலி ந்
மீளேவண் ம்	என்கிற	ஆசிரியரின்	க த்ைத	ஒவ்ெவா 	ெபண்மணி ம்
சிந்தித் ப்	பார்க்க	ேவண் ம்.	

பதிேனா 	அத்தியாயங்களில்	'இந்திய	ச தாயத்தில்	ெபண்ைம'	வளர்ந் ள்ள/
அல்ல 	வீழ்ந் ள்ள	விதத்ைத	ஆழமாக	ஆராய்ந் 	எ தி ள்ளார்- ற்றி ம்	 திய
ேகாணத்தில்	எ தப்பட் ள்ள	 ல்-ஒவ்ெவா 	ஆ ம்	ெபண் ம்	ப க்க
ேவண் ய	 ல்.	
-	 சீலா	கேணசன்	

(ெசன்ைனத்	ெதாைலக்காட்சி
' ல்நயம்'	ப தியிலி ந் )	
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